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Anotace 
Bakalářská práce „Rastafari: Faktory ovlivňující popularitu 

hnutí a způsoby šíření“ pojednává o různých podobách, jichž 

rastafariánská nauka nabývá v závislosti na čase, geografii, 

osobním založení a kulturním zakořenění příjemce této nauky. 

Popisuje jednotlivé její složky, faktory, které přispívaji 

k popularitě hnutí, a média šíření. Táže se po podstatě tohoto 

myšlenkoveho proudu, motivaci pro příklon k tomuto hnutí a 

významu pro jeho členy a sympatizanty se snahou odlišit 

rastafarianismus religiózní od rastafarianismu kulturního. 

 

Annotation 
Bachelor thesis „Rastafari: The Factors Influencing Popularity 

of the Movement and Chanells of diffusion“ is focused on 

various forms of rastafari believe regarding the time, 

geography, individual disposition and cultural background of a 

receiver. The thesis describes individual specific features 

increasing the popularity of the movement and ways of 

spreading. It is interested on essence of that movement, 

motivation for sympathy or potential conversion to this 

philosophy and its importance for followers. The thesis tries 

to distinguish cultural and religious rastafarism. 

 

 

Klíčová slova 
Rastafari, nauka, kult, kulturní, hudba, šíření, motivace, 

popularita. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
2Kr – Druhá Královská 

Da – Daniel 

Dt – Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 

Ex – Exodus (Druhá Mojžíšova) 

EOC – Etiopská ortodoxní církev 

Ge – Genesis (První Mojžíšova) 

H.I.M. – His Imperial Majesty 

Jr – Jeremjáš 

KJV- King James Version 

Lv – Leviticus (Třetí Mojžíšova) 

MRR – Mystic Revelation of Rastafari 

Nu – Numeri (Čtvrtá Mojžíšova) 

Př – Přísloví 

Sd – Soudců 

UNIA – Universal Negro Improvement Association 

Zj – Zjevení Janovo 

Ž – Žalmy 
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 1. ÚVOD 
     V posledních několika letech je i v České republice možné 

vidět převážně mladé lidi, kteří ve své image používají 

atributy původně přináležející rastafariánům (dready - vlasy 

zcuchané do pramenů, módní doplňky v barvách zelená, žlutá, 

červená, zpodobení etiopského císaře, atp.). Setkáváme se zde 

s velmi zajímavým fenoménem, kdy i jedinci rezolutně 

odmítající vše náboženské zároveň přejímají část nauky a 

vnější znaky náboženské skupiny (Evropa). Na africké půdě je 

situace podobná, jen s tím rozdílem, že příjemci jsou často 

příslušníky jiného náboženství, zejména islámu. 

     Rastafariáni1 jsou náboženské mesianisticko-mileniálně 

orientované hnutí, které vzniklo ve 30. letech, v době 

koloniálního útlaku, v kingstonských slamech obývaných 

nejnižším segmentem jamajské společnosti. Stojí za povšimnutí, 

že bylo v době svého vzniku silně etnocentrické. Jednalo se o 

nauku vytvořenou černými pro černé, jež obsahovala doktríny 

silně nepřátelsky zaměřené proti bílé rase. Avšak i přes 

některé své původní, jednoznačně xenofobní prvky dávno 

přesáhla hranice Karibiku a ve své okleštěné formě se stala 

velmi populární na celém světě. Rastafariánské poselství je 

v současné době s nadšením přijímáno mladými lidmi všech ras a 

společenských vrstev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Příslušníci této skupiny nejprve používali označení pro sebe samé „People 
of King of Kings“. Teprve později se ujalo označení „Rastafarians“, 
„Rastafari“ nebo „Rasta“ odvozené od původního jména etiopského císaře 
Haile Selassieho I. (Barry Chevannes, „The Rastafari abroad“, in: Timothy 
Miller (ed.), America‘ s Alternative Religions, New York 1995, 301). 
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2. CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
     Cílem této bakalářské práce je zjistit, které aspekty 

rastafariánské nauky oslovují mladé natolik, že je zařazují do 

svého světonázoru, a zmapovat alespoň některé kanály, jimiž se 

myšlenky rastafarianismu šíří. Otázku, zda jde o spontánní 

proces, o skutečné misijní úsilí či pouze o dobře prosperující 

byznys ponechávám otevřenou. 

     V této práci se zaměřuji na české prostředí, které 

dlouhodobě mapuji. V relevantních případech se zmíním i o 

situaci v Karibiku, Etiopii a západní Africe, kde jsem 

prováděla terénní výzkumy v letech 2006 a 2007. 

     Rastafariánské hnutí je značně heterogenní a amorfní. 

Neexistují pevně stanovená dogmata ani instituce, které by 

rozhodovaly o definici pravověrnosti a jejím protipólu. Každý 

jedinec si tvoří vlastní náboženství dle své svobodné vůle a 

mravního založení. Z tohoto důvodu je pro badatele výzkum 

jednotlivých osobních věr, které lze zastřešit pojmem 

rastafariánství, úkolem do značné míry obtížným. Proto se 

snažím postihnout aspekty rastafarianismu nejvíce rozšířené a 

uznávané největším počtem lidí, kteří se za rastafariány sami 

označují. Primárně se soustředím na náboženskou a socio-

kulturní stránku dané problematiky s vědomím, že hnutí mělo 

během svého vývoje i rozměr politický, který ale není 

předmětem této práce.  

     Doufám, že se mi podaří vnést alespoň trochu světla do 

celé problematiky a zmírnit tak důsledky mediálních mýtů2 a 

absence literatury na toto téma v českém jazyce. 3 

     V této práci používám výrazů rastafari a rastafarián 

ekvivalentně. V některých případech si z důvodu nedostatku 

                                                
2 Dobrou ukázkou dezinformací, jež se vyskytují v mediích je pořad České 
televize s názvem Fokus 24 odvysílaný 29. 9. 2007. Dostupné na 
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10119615714-fokus-
ct24/207411058110037-29.09.2007-20:05-v-rytmu-reggae.html?from=20. 
 Download 10. 4. 2008. 
3 Teprve nedávno, na počátku roku 2008 vyšla v nakladatelství Volvox 
Globator dosud první česky psaná kniha na toto téma s názvem Rastafari. 
Jejím autorem je Ota Halama, Th.D. 
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českého pojmosloví vypomáhám termínem kultista, rastaman či 

rasta (většinou použito jako adjektivum). 

 Pojmy jako černý, černá rasa a bílý či bílá rasa jsou v této 

práci používány jako hodnotově neutrální.  

     V pozadí této práce není záměrná apologetika 

rastafariánských doktrín ani snaha o jejich falsifikaci. 

Hlavním cílem je popsat daný fenomén s udržením 

metodologického odstupu.  
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3. RASTAFARIANISMUS4  

JAKO NÁBOŽENSKÉ HNUTÍ 

 
3.1. Nauka 
     Víra i rituály se mohou mezi jednotlivými komunitami 

lišit. Za stěžejní, specificky rastafariánské lze považovat 

následující doktríny:  

 

- Bůh (Jah)5 má černou pleť.6 

- Haile Selassie I. (původním jménem Ras Tafari), bývalý    

  etiopský císař, je inkarnovaný Bůh a Spasitel černé rasy. 

- Černý lid je reinkarnací starověkého Izraele (Zion). Byl   

  bílými násilně odvlečen ze Země zaslíbené (Etiopie) a    

  donucen žít v diaspoře.7 Jeho vykoupení je podmíněno    

  repatriací. 

- Zlo ve světě je působeno všeprostupujícím zkorumpovaným   

  vlivem západní civilizace (Babylon). 

- V brzké době lze očekávat konec tohoto světa, jak je popsáno   

  ve Zjevení Janově. Světu novému bude vládnout černá rasa.8 

 

3.1.1. Prameny rastafarianismu 
     Rastafariánská tradice není založena primárně na psaném 

slovu. O níže zmíněných pramenech mělo v době vzniku tohoto 

hnutí na Jamajce povědomí jen velmi malé procento jedinců se 

k němu hlásících. To platí víceméně dodnes. Myšlenky 

rastafariánství byly a jsou tradovány převážně orálně, často 

s hudebním doprovodem. 

 Až na výjimku (The Promised Key) spadají níže uvedené prameny 

do kategorie proto-rastafariánské literatury. Nejsou tedy 

                                                
4 Většina rastafariánů odmítá termín Rastafarianismus pro jeho příponu  
–ismus, jež je z jejich pohledu charakteristická pro bludné nauky a falešná 
hnutí. Pojem je však běžně užíván v odborné literatuře a mediích.  
5 Jah – označení pro Boha rastafariánů, zkrácená forma od Jahve (Jehova). 
6 Toto tvrzení opírají o Jr 8,21 (King James Version). 
7 Exil byl, podobně jako v případě judejského a severoizraelského 
království, Boží zkouškou a trestem za neposlušnost a nevěru. 
8 Interpretace veršů z knihy Daniel 2,31-42. 



 11 

produktem rastafariánského hnutí, avšak měly rozhodující vliv 

na formování jeho ideologie v normativním období. V současné 

době jsou tyto spisy velmi populární mezi zainteresovanými 

mladými lidmi a jsou žádaným obchodním artiklem. 

 

Bible 

     Hnutí vyrůstá ze židovsko-křesťanských kořenů. 

Fundamentálním zdrojem rastafariánské „teologie“ jsou tedy 

svatá písma těchto dvou monoteistických náboženství. Bible 

byla často jedinou knihou, kterou měli afričtí otroci 

k dispozici. Ze Starého zákona jsou nejčastěji citovány a 

interpretovány pasáže z Tóry a knihy Žalmů (aspekt 

mesianistický), z Nového zákona pak zejména Zjevení Janovo 

(aspekt mileniální i mesianistický). Biblická vyprávění jsou 

nahlížena jako historie černého lidu. Mnoho z nich však mělo 

být zdeformováno při překladu z amharštiny a dodatečně 

upraveno,9 aby tak byla ospravedlněna dominance bílých.10 Za 

nejvíce odpovídající originálnímu znění je považována Bible 

krále Jakuba (KJV).11 Bible je chápána jako kniha symbolů, jež 

vyžadují další výklad. 

     Rastafariáni jsou kritizováni ze strany křesťanských 

církví pro svůj způsob exegeze. Hlavně je napadána jejich 

obliba vytrhávat jednotlivé pasáže z kontextu a zasazovat do 

kontextu nového a užívání anglického překladu bible, jež 

s sebou přináší významový posun od textu v pramenných 

jazycích. 

 

Holy Piby12  

     Autorem je Robert Athlyi Rogers, zakladatel The Afro 

Athlican Constructive Church. Tento apokalypticky laděný spis 

                                                
9 V tomto bodě nepanuje všeobecná shoda, např. skupina Twelve Tribes of 
Israel jej považuje za svatý a jako takový za pravdivý.  
10 Např. Ge 9,18-27 o prokletí Chámových potomků je považována za rasově 
diskriminační vsuvku. 
11 V USA King James Version, v UK Authorized Version, Church of England 
1611, revize 1769. Dostupné na http://quod.lib.umich.edu/k/kjv/ 
12 Robert A. Rogers, The Holy Piby, Newark, New Jersey, 1924. Dostupné na 
http://www.sacred-texts.com/afr/piby. Download 20. 8. 2007. 
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byl sepsán v letech 1913 až 1917. Je známý též pod názvem The 

Blackman`s Bible. Spis je dělen do čtyř knih. Po stránce 

textové i obsahové autor záměrně napodobuje starozákonní 

prorocký styl. Etiopové a černí Afričané obecně jsou nahlíženi 

jako Bohem vyvolení. Rogers sebe i M. Garveyho „Božími ústy“ 

prohlašuje za proroky, již byli sesláni na zemi pro 20. 

století. Autor, osloven anděly, je pověřen, aby připravil 

cestu pro spasitele. Etiopie, jež se odvrátila od svého Boha, 

bude opět vyvýšena mezi národy a její utlačovatelé budou 

rozdrceni.  

     Části Holy Piby byly převzaty do reggae textů (např. 

Rasta Man Chant od Boba Marleyho).  

     Spis obsahuje prosebnou modlitbu (The Shepherd`s Prayer 

By Athlyi)13 a vyjmenovává 12 svatých přikázání:14 

 

1. Love ye one another, O children of Ethiopia, for by no 
other way can ye love the Lord your God. 

2. Be thou industrious, thrifty and fruitful, O offsprings 
of  Ethiopia, for by no other way can ye show gratitude 

to the Lord your God, for the many blessings he has 
bestowed upon earth free to all mankind. 

3. Be ye concretized and ever united, for by the power of 
unity ye shall demand respect of the nations.  

4. Work ye willingly with all thy heart with all thy soul 
and with all thy strength to relieve suffering and 
oppressed humanity, for by no other way can ye render 

integral service to the Lord your God.  

5. Be thou clean and pleasant, O generation of Ethiopia, for 
thou art anointed, moreover the angels of the Lord 

dwelleth with thee. 
6. Be thou punctual, honest and truthful that ye gain flavor 

in the sight of the Lord your God, and that your pathway 

be prosperous. 

                                                
13 Ibid., 39. 
14 Ibid., 35-38. 
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7. Let no people take away that which the Lord thy God 

giveth thee, for the Lord shall inquire of it and if ye 

shall say some one hath taken it, ye shall in no wise 

escape punishment, for he that dieth in retreat of his 

enemy the Lord shall not hold him guiltless, but a people 
who dieth is pursuit of their enemy for the protection of 

that which the Lord God giveth them, shall receive a 

reward in the kingdom of their Father. 

8. Thou shalt first bind up the wound of thy brother and 

correct the mistakes in thine own household before ye can 
see the sore on the body of your friend, or the error in 

the household of thy neighbour. 

9. O generation of Ethiopia, shed not the blood of thine own 
for the welfare of others for such is the pathway to 

destruction and contempt. 
10.Be ye not contented in the vineyard of household of 

others, for ye know not the day or the hour when denial 

shall appear, prepare ye rather for yourselves a 

foundation, for by no other way can man manifest love for 

the offsprings of the womb. 
11.Ahlyi, Athlyi, thou shepherd of the holy law and of the 

children of Ethiopia, establish ye upon the Law a Holy 

temple for the Lord according to thy name and there shall 

all the children of Ethiopia worship the Lord their God, 

and there shall the apostles of the shepherd administer 
the law and receive pledges thereto and concretize within 

the Law. Verily he that is concretized within the Law 

shall be a follower and defender thereof, more-over the 

generations born of him that is concretize within the law 

are also of the law. 
12.O generation of Ethiopia, thou shalt have no other God 

but the Creator of Heaven and Earth and the things 

thereof. Sing ye praises and shout Hosanna to the Lord 

you God, while for a foundation ye sacrifice on earth for 

His Divine Majesty the Lord our Lord in six days created 
the heaven and earth and rested the seventh; ye also 
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shall hallow the seventh day, for it is blessed by the 

Lord, therefore on this day thou shall do no manner of 

work or any within thy gates. 

  

The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy15 

     Autorem je reverend Fitz Balintine Pettersburg. Již 

z názvu je patrné, že spis hlásá nadřazenost černé rasy. 

Ideologie, že černá rasa je nadřazena rasám ostatním, se 

vyskytuje u mnoha nově vznikajících náboženských hnutí 

nezávisle na formě náboženství, z nichž se tato hnutí 

odštěpila. Projevuje se rasovou nesnášenlivostí a náboženským 

fanatismem vůči všem, kdož nemají africké předky.16 

     Pettersburg v tomto spise podává mimo jiné návod, jak se 

postit, a udává pravidla vztahu muže a ženy.17 V textu se na 

mnoha místech opakuje označení Adam-Abraham-Anglo-Saxon, the 
Lepor, jež souhrnně označuje nepřátele, tj. bílé. Autor 

pravděpodobně vychází z obecně rozšířeného etnocentrického 

názoru, že všichni, v Božích očích spravedliví, byli černé 

pleti. Zbělání kůže je následkem lepry, jež na ně byla seslána 

jako trest za hřích.18 

 

The Promised Key19 

     Tento náboženský text Leonarda P. Howella je jakýmsi 

kompilátem Rogersovy Holy Piby a Pettersburghova Royal 

Parchment Scroll of Black Supremacy. Byl sepsán ve vězení, kam 

byl Howell uvržen za veřejné pobuřování. Publikován byl formou 

pamfletu pod pseudonymem Gungun Guru Maragh v Ghaně. Na dnešní 

verzi je patrná pozdější redakce.  

                                                
15 Fitz B. Pettersburg, The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy, 
1926?. Dostupné na http://www.sacred-texts.com/afr/rps. Download 17. 6. 
2007. 
16 Tímto myšlenkovým proudem jsou ovlivněna např. Nation of Islam, Nation of 
Gods and Earths, Nation of Yahweh a další hnutí. 
17 Žádoucí je uzavření sňatku, ne však smíšeného. Je nutná důvěra, podpora a 
respekt, ne však ve vztahu k bílým. 
18 První bílou ženou měla být Mojžíšova sestra Miriam. Bůh ji potrestal 
malomocenstvím za to, že kritizovala Mojžíše, že pojal za manželku kúšskou 
ženu, tj. Etiopanku (Nu 12,1-16).  
19 Leonard P. Howell, The Promised Key. Dostupné na http://www.sacred-
texts.com/afr/tpk/index.htm. Download 20. 8. 2007. 
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     Howell svým postojem navázal na Garveyho anti-

kolonialismus a pro-afrikanismus a na Pettersburgovu teorii 

nadřazenosti. Howell doslova uvádí, že Eva byla matkou všeho 

zla a jako důsledek Prvotního hříchu stihla „běloba“ všechny 

její potomky (evropské utlačovatele).  

     Ztělesněným zlem - satanem - je papež s jeho falešnou 

církví.  

     Pro etiopský císařský pár používá označení King Alfa and 

Queen Omega20 a popisuje Haile Sellasieho korunovaci, jíž se 

pravděpodobně účastnil. 

     Traduje se, že to byl právě Howell, kdo jako první 

proklamoval Haile Selassieho božství - je tak pokládán za 

zakladatele rastafarianismu jako autonomního náboženství.21 

Zformuloval tzv. Šest principů,22 které přestože nejsou příliš 

veřejně prezentovány, definují do velké míry hnutí dodnes: 

 
1. Hatred of the White race; 

2. The complete superiority of the Black race; 

3. Revenge on Whites for their wickedness; 

4. The negation, persecution, and humiliation of the government and  

   legal bodies of Jamaica; 

5. Preparation to go back to Africa  

6. and acknowledging Emperor Haile Selassie as the Supreme Being  

   and only ruler of Black people 

 

Kebra Nagast (Sláva králů)23 

     Kebra Nagast je etiopská kronika napsaná v jazyce ge`ez.24 

Její nejranější forma vznikla pravděpodobně již v 6. stol. po 

Kr. Dnešní písemná podoba byla zkompilována na sklonku 13. či 

                                                
20 Zatímco Pettersburg tak označoval sebe a svou choť. (Fitz .B. 
Pettersburg, The Royal Parchment Scroll of Black Supremacy, 1926?). 
21 V závěru svého života prohlašoval za Boha sám sebe. Dožil v léčebně pro 
choromyslné. 
22Dereck Daschke, - W. Michael Ashcraft (eds.), New Religious Movement: A 
Documentary Reader,New York, London,1995, 207. 
23 The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek (Kebra Nagast). Přel. Sir E. 
A. Wallis Budge. Cambridge, Ontario 2000. Dostupné na http://sacred-
texts.com/chr/kn. Download 20. 6. 2007. 
24 Kolofón uvádí, že původně byla napsána koptsky, poté přeložena do 
arabštiny a ge`ez. Většina badatelů však zpochybňuje existenci koptské 
verze. 
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na počátku 14. století.25 Kebra Nagast je směsí legend a 

tradic, některých na historickém základě, jiných čistě 

lidových, odvozených ze Starého zákona a apokryfních textů,26 

pozdější rabínské tradice a egyptských, arabských a etiopských 

zdrojů. Sběratel těchto tradic je neznámý. Hubbard uvádí, že 

ke kompilaci díla vedly autora tři, vzájemně propojené motivy: 

patriotický, náboženský a politický. Ty je možno identifikovat 

na základě kolofónu, jejž na závěr díla připsal jeden 

z autorů: „Mnoho jsem pracoval (trpěl) pro slávu Etiopie, pro 

vzestup nebeského Zionu a pro etiopského krále.“27 
     Kebra Nagast je hlavním zdrojem informací o původu 

etiopské královské dynastie a přenesení truhly úmluvy do 

Etiopie, která se tak stala novým Zionem. Rastafariánskému 

hnutí jsou tato vyprávění jedinou oporou pro proklamaci Haile 

Selassieho za Spasitele. Na základě údajů z křesťansko-

židovských písem nemůže být jeho rodokmen, na jehož počátku 

měl stát král David resp. Šalomoun, přesvědčivě prokázán. 

     Profesor Ullendorff uvádí, že Kebra Nagast není pouhým 

literárním dílem, ale – stejně jako Tanach pro židy nebo Korán 

pro muslimy - je hlavním pramenem etiopského národního a 

náboženského cítění.28 

 

Haile Selassie I.  

     Slova vyřčená Haile Selassiem měla u rastafariánů 

přirozeně velkou autoritu. Hnutí bylo v době svého zrodu 

ovlivněno ideologií nadřazenosti černé rasy (viz výše uvedené 

spisy).  

     V počáteční fázi bylo velmi nepravděpodobné, že by se 

jedinec bílé barvy kůže mohl stát rastafariánem.29 V současné 

době se bílí v hojném počtu stávají sympatizanty a jsou 

                                                
25 Sir E. A. Wallis Budge, předmluva k The Queen of Sheba and Her Only Son 
Menyelek (Kebra Nagast), Ontario 2000. Dostupné na http://sacred-
texts.com/chr/kn. Download 20. 6. 2007. 
26 Je patrná inspirace zejména Knihou Henoch a Knihou Jubileí. 
27 David A. Hubbard, The Literary Sources of the Kebra Nagast, Scotland, 
1956, 351-354.  
28 Edward Ullendorff, Ethiopia and the Bible, Oxford, 1968, 75.  
29 Jedinou skupinou, která od počátku bílé přijímala, je Twelve Tribes of 
Israel. 
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akceptováni. Tolerance rastafariánského hnutí z jejich strany 

také bývá často vyšší než u příslušníků černé rasy. 

     Rastafariánská orientace nabrala jiný směr po Haile 

Selassieho proslovu před summitem OSN v roce 1963, kde 

promluvil o rovnosti všech lidí bez ohledu na rasu. 

 

Haile Selassieho řeč pronesená 4. října 1963:30 

 

…On the question of racial discriminaion, the Addis Ababa 

Conference taught, to those who will learn, this further 
lesson: 

That until the philosophy which holds one race superior and 

another inferior is finally and permanently discredited and 

abandoned; 

That until there are no longer first-class and second class 
citizens of any nation; 

That until the colour of a man`s skin is of no more 

significance than the colour of his eyes; 

That until the basic human rights are equally guaranteed to 

all without regard to race…31 
 

3.1.2. Zion 
     Pojem Zion je v kontextu rastafariánské věrouky používán 
v několika významech. Je označením pro archu úmluvy s deskami 

dekalogu, pro Zemi zaslíbenou a Bohem vyvolený lid. 

     Zion je pojmenováním preexistentní schrány úmluvy,32 v níž 

Bůh pobýval na nebesích a později do ní byly uloženy kamenné 

desky Desatera. Metaforicky je označením pro Pannu Marii, jež 

byla schránou na živé vtělené Boží slovo.  

      Koncept Etiopie jako Země zaslíbené je odvozen z četných 

biblických referencí. Nejdůležitější z nich je Žalm 68,31 

                                                
30 Proslov je součástí textu písně War od Boba Marleyho.  
31 http://www.nazret.com/history/him un.php. Download 3. 4. 2008. 
32 (ge`ez) tabot. 
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(KJV): „Princes shall come out of Egypt and Ethiopia shall 

stretch forth his hands unto God..“33 

     Etiopové - a jamajští rastafariáni, kteří poukazují na 

své etiopské kořeny34 - jsou považováni za přímé potomky 

starozákonních patriarchů. Toto přesvědčení se opírá o text 

etiopské ságy Kebra Nagast, která, mimo jiné, vypráví o 

návštěvě královny ze Sáby35 na dvoře krále Šalomouna. Z jejich 

setkání se zrodil syn Menelik či Menyelek,36 jenž zcizil a 

přenesl archu úmluvy (Zion) z Jeruzaléma do Aksumu.37 Etiopie 

se tak stala sídlem samotného Boha a její obyvatelé dědici 

biblického zaslíbení, pravým Izraelem. Etiopská ortodoxní 

církev dodnes tvrdí, že archa je ukryta v útrobách jednoho 

z jejích monastýrů při jezeře Tana. Nikomu však není dovoleno 

schránu spatřit. Každý klášter má kněze-strážce archy, který 

jediný má k arše přístup a jenž je vázán mlčenlivostí a svou 

funkci vykonává doživotně.  

     Rastafariáni pravdivost výše zmíněného příběhu 

argumentují existencí Falášů, černých ortodoxních židů, kteří 

do 70. let 20. století38 žili na území Etiopie a o nichž se 

traduje, že jsou potomky členů družiny, jež Menelika 

doprovázela na cestě z Jeruzaléma.39 

     Vyprávění o setkání královny ze Sáby s králem Šalomounem 

se vyskytuje v mnoha modifikovaných variantách v etiopské 
                                                
33 Důvěru v proroctví starozákonních žalmistů zdůrazňoval M. Garvey. (Amy J. 
Garvey, The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey: Africa for the 
Africans, London 1967, 60-61). 
34 Z historických pramenů však vyplývá, že většina otroků transportovaných 
z Afriky pocházela ze západního pobřeží. 
35 V originální verzi je uváděna jako „Královna jihu“, etiopští autoři jí 
dávají jméno Makeda, arabští Balkís, ani jedno však není jejím pravým 
jménem. Panuje i vážná pochybnost, že byla královnou Sáby. 
Nejpravděpodobněji pocházela z jihovýchodní Arábie. (The Queen of Sheba and 
Her Only Son Menyelek (Kebra Nagast). Přel. Sir E. A. Wallis Budge. 
Cambridge, Ontario 2000, xxvii. Dostupné na http://sacred-texts.com/chr/kn. 
Download 20. 6. 2007. 
36 V etiopské literatuře často nazýván Walda-Tabbib, Ebna Hakim, Bayna-
Lehkem či arabskou výpůjčkou Ibn al-Hakim (všechny výrazy znamenají „syn 
moudrého muže“). (The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek (Kebra 
Nagast). Přel. Sir E. A. Wallis Budge. Cambridge, Ontario 2000, xxviii). 
37 Tento čin není v kontextu uvedené legendy vnímán jako krádež, nýbrž jako 
naplnění Boží vůle. 
38 V tomto období došlo k hromadné migraci Falášů do státu Izrael, kde jim 
bylo uděleno občanství na základě jejich židovských kořenů. 
39Edward Ullendorff, The Ethiopians: An Introduction to Country and People, 
London 1973. 
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lidové slovesnosti. Informuje o něm i Bible (1Kr 10,1-13) a 

v Koránu nacházíme zmínku o korespondenci, jež probíhala mezi 

těmito dvěma vládci (Súra XXVII). Nic však nenaznačuje, že 

mělo dojít k milostnému poměru a narození syna.40 Jediným 

dílem, který tuto událost uvádí, je apokryf Sírachovec, ačkoli 

jméno potomka je Nebúkadnesar.41 

     Rastafariáni předpokládali blízký příchod soudného dne, 

kdy se budou moci po 400 letech otroctví jako oněch „144 tisíc 

označených ze všech pokolení Izraele“42 vrátit na Zion. Bylo 

založeno několik organizací, jež podporovaly návrat do 

mateřské země, jako např. Back-to-Africa-Movement Marcuse 

Garveyho či Rastafarian Repatriation Association of Adasta 

Road. Repatriace byla hlásána jako nutná a nevyhnutelná. Bylo 

také učiněno několik neúspěšných pokusů. Později byl tento 

požadavek transformován do myšlenky, že každý má Zion ve svém 

nitru. Je tedy důležité vnitřně se osvobodit a očistit ve 

jménu Rastafariho a najít Zion ve svém srdci, nikoli migrovat 

do Afriky. K tomuto obratu došlo patrně po Haile Selassieho 

návštěvě Jamajky v dubnu roku 1966, během níž se měl odehrát 

rozhovor mezi zástupci rastafariánů a Jeho Výsostí.43 Zvláště 

mladí členové hnutí upřednostnili heslo „liberation before 

migration“ před dřívější ideologií „repatriation is a must“.  

     Někteří Jamajčané nicméně repatriaci realizovali poté, co 

Haile Selassie v roce 1948 daroval pět set akrů půdy africké 

diaspoře za podporu proti italské invazi v Etiopii. Malá 

skupina se usídlila v 50. letech v Shashamane. Komunita žije 

velmi uzavřeně. Přes veškeré snahy se přistěhovalci setkávají 

s nepochopením domorodého obyvatelstva. Názorově je rozděluje 

především pohled na Haile Selassieho I. Rodilí Etiopané, 

z šedesáti procent ortodoxní křesťané, z třiceti tří procent 

sunnitští muslimové, v jeho osobě nespatřují Boha-Spasitele. 

                                                
40 Znalost tradice, jež hovoří o narození syna, je patrná v Al-Baidawího a 
Zamachšarího tafsírech k výše uvedené súře. (Edward Ullendorf, Ethiopian and 
the Bble, London 1968, 138). 
41 Ibid. 
42 Zj 7,4. 
43 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 160. 
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Naopak, pamětníci, se kterými jsem měla možnost hovořit, 

neradi vzpomínají na období jeho vlády, jež přálo opulentním 

recepcím na císařském dvoře, málo však bylo učiněno pro 

zvýšení životního standardu v zemi. Své jistě vykonala i 

propaganda socialisticky orientovaného generála Mengistu 

Selassie Mariama, který se ujal moci po císařově smrti. Hnutí 

téměř nezískává nové členy z řad Etiopů, víra je udržována 

pouze v okruhu přistěhovalců a jejich potomků. K separaci 

přispívá i jazyková bariéra, amharštinu ovládá jen několik 

repatriovaných. Většina z nich přiznává, že jejich představa o 

Etiopii byla diametrálně odlišná od reality, s níž byli 

konfrontováni po svém příjezdu. Špatné životní podmínky a 

chudoba této země je vykládána jako Boží zkouška vyvoleného 

národa. Imigranti byli lidé z těch nejortodoxnějších. Místní 

rastafariánská komunita slaví všechny předepsané svátky a 

provádí náboženské úkony a rituály v místním chrámu (příloha 

č. 1). Oblast se tak stala zajímavou pro turisty, jež místní 

rastafariáni ochotně seznamují se svou naukou. 

 Téma návratu na Zion je častým námětem reggae textů. 

 

3.1.3. Babylon 
     Jak již bylo naznačeno výše, rastafariáni vycházejí 

z písem Starého a Nového zákona a sami sebe nahlížejí jako 

pravé Izraelity, jako ty, jimž byl Bohem přislíben Zion. Jako 

tací stojí ve věčné opozici proti Babylonu. Pojmem Babylon 

označují vše, co postrádá přirozený řád a neodpovídá 

rastafariánským zásadám. V rasta textech je tento pojem 

metaforou pro eurocentrismus, kolonialismus, imperialismus, 

individualismus, nihilismus, katolickou církev, jež odvádí 

člověka od pravého Boha, a v neposlední řadě pro kapitalismus 

a s ním spojené konzumní chování.  

     Po vpádu Mussoliniho vojsk do Etiopie v roce 1935 byl 

pojem Babylon přenesen na Řím, kopíruje tak užití tohoto 

termínu ve Zjevení Janově. V souvislosti s italskou okupací 

uveřejnil jamajský list Daily Gleaner na titulní straně 
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fotografie, na nichž papež žehná italským bojovým letadlům 

předtím, než odletěla do Etiopie s nákladem zbraní a 

jedovatého plynu. Ten byl použit na nevinné civilisty. 

Rastafariáni nemohli uvěřit, že by se zástupce Boha na zemi 

dopustit tak amorálního jednání. V papežově osobě byl 

identifikován Antikrist, vládce Babylonu. Bob Marley řekl 

v rozhovoru, který poskytl novináři Chrisi Boyleovi: „Babylon 

is a man-made power, evil, put together to rule the people by 

force. Keep them killing one another…. So where did all the 

power come from? Rome. The Vatican. That`s where they get 
white power. Pope is white power, represent the Devil. What he 

is defending is what he is. Show me your company and I`ll tell 

you who you are. By their food you shall know them....For me, 

God is living and life. That mean I have to live with God. God 

create you to be free. Free up yourselves, otherwise you 
worthless.”44 

     Katolická církev je odsuzována za postoj, jejž zaujímala 

k otroctví. K morálnímu ospravedlňování deportací z afrického 

kontinentu bylo využíváno nepokřtěného statusu černochů, což 

umožňovalo přistupovat k nim jako k méněcenným divochům. 

Ačkoli již v roce 1787 byla založena Abolition Society ve 

Velké Británii,45 katolická církev jako celek oficiálně 

vyjádřila své zamítavé stanovisko k otroctví až na II. 

vatikánském koncilu. 

     Rastafariáni odvlečení svých předků do otroctví na 

Jamajku chápou jako obdobu deportací do Babylonu po dobytí 

Jeruzaléma králem Nebúkadnesarem. Jamajka, potažmo západní 

svět, je tedy novým Babylonem, cizím, nepřátelským prostředím, 

kde je jedinci s africkými kořeny upírána jeho identita a jsou 

mu diktována pravidla, jež jsou pro něj nepřirozená. Není mu 

dovoleno žít v jeho původní vlasti podle afrického způsobu 
                                                
44 Chris Boyle, „Interview with Bob Marley,“ The Beat 1986, roč. 5, č. 3, 
21. Cited in Roger Steffens, „Bob Marley: Rasta Warrior“, in: in N. S. 
Murrell – W.D. Spencer – A.A. McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The 
Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 259. 
45 Křesťanská humanitární organizace, jejíž aktivity přispěly ke zrušení 
obchodu s otroky britským parlamentem v roce 1807. Většina členů Abolition 
Society byla z řad Quakerů. (Éric Doumerc, Caribbean Civilisation: The 
English-Speaking Caribbean Since Independence, Toulouse 2003, 35). 
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života, který mu byl vlastní. Je nutné vyjádřit svůj nesouhlas 

se systémem omezujícím svobodu jedince, snažit se tento systém 

změnit a bojovat za svá práva (viz píseň Boba Marleyho Get Up 

Stand Up). Není-li to možné, je žádoucí obklopit se stejně 

smýšlejícími jedinci a separovat se od nežádoucích vlivů 

zbytku světa.  

     Rastafariáni věří, že k zániku Babylonu dojde, dříve nebo 

později, sebedestrukcí. Systém, jenž na první místo klade 

výhradně vlastní momentální ekonomický zájem, je odsouzen 

k záhubě ekologickou katastrofou či válkou, která je zákonitým 

následkem predátorství, vykořisťování a touhy po moci. Kromě 

toho, odvržení života v souladu s přírodou je přímým 

odmítnutím Božích principů.  

      Rastafariáni usilují o mentální a kulturní rozchod 

s Babylonem (steppin` outa Babylon) a harmonii s principy bytí 
(steppin` into Mount Zion). 

     Idea nekonformnosti a nepodřízenosti se establishmentu 

nachází odezvu u mladých lidí, kteří žijí v současném 

globalizovaném světě – onom „tavícím kotli kultur“, a jejichž 

životní filosofie nekorespondují s hodnotami moderní 

civilizace, která smývá každou individualitu a odlišnost a 

rozmazává originalitu do šedi průměru. Pojem Babylon často 

zaznívá v rétorice antiglobalistů, ekologických aktivistů a 

levicově orientovaných a jiných sdružení. 

 

3.1.4. Mesiáš Haile Selassie I. 
    Unifikujícím prvkem mezi jednotlivými rastafariány byla 

v počáteční fázi víra, že etiopský císař Haile Selassie I. je 

inkarnovaným Bohem, nazývaným Jah,46 černým mesiášem,47 jenž 

umožní všem lidem s africkými předky žijícími v diaspoře 

návrat do Země zaslíbené.48  

                                                
46 Jah – zkrácená forma od Jahve, časté je označení Jah Rastafari 
(vyslovováno Rastafar I). 
47 Do jisté míry reinkarnovaným Kristem. 
48 tj. Etiopie. 
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Základy této myšlence položil Marcus Mosiah Garvey svým 

proroctvím, které pronesl v roce 1916: „Look to Africa for the 

crowning of a Black King, he shall be the Redeemer.“49 

     Garvey byl pro-africky a proti-kolonisticky založený 

aktivista a novinář, zakladatel organizace známé pod zkratkou 

UNIA.50 Jeho slogany „Africa for the Africans at home and 

abroad“ a „One God, One Aim, One Destiny“ vzbuzovaly ohlas u 

černošského obyvatelstva v Karibiku i USA. Garvey byl známý 

pod jménem Mosiah, jelikož (jako biblický Mojžíš), usiloval o 

dovedení svého lidu do Zaslíbené země. Pro rastafariány je 

Garvey významným prorokem, je nahlížen jako reinkarnace Jana 

Křtitele, jako toho, kdo předznamenává Mesiášův příchod.51 

     Čtrnáct let po Garveyho proroctví, v listopadu 1930, byl 

Ras Tafari52 Makonnen korunován etiopským císařem. V den své 

korunovace přijal nové jméno Haile Selassie.53 K němu byly 

připojeny tituly „Král králů“,54 „Pán pánů“ a „Vítězný Lev 

z kmene Judova“,55 jež jsou dávány do souvislosti s biblickými 

pasážemi, jež hovoří o příchodu Vyvoleného.56 Mesiáš má dle 

božího příslibu, s nímž se setkáváme na mnoha místech bible, 

vzejít z pokolení Davidova. Haile Selassie byl na základě 

etiopské legendy Kebra Nagast vnímán jako přímý potomek 

                                                
49 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 81. Neexistuje však 
žádný důkaz o tom, že by Garvey toto proroctví skutečně vyřkl. Je možné, že 
tato slova patřila původně reverendu Jamesi M. Webbovi, chicagskému 
duchovnímu, mystikovi a blízkému spolupracovníkovi M. Garveyho. 
50 UNIA – Universal Negro Improvement Association založena v srpnu 1914. 
Jejím cílem bylo celkové zlepšení životních podmínek potomků afrických 
otroků, tj. zpřístupnění vzdělání, zdravotní péče apod. Garveyho vizí bylo 
sjednocení všech lidí afrického původu a vytvoření samostatného a 
suverénního státu. (Marcus Garvey, „ Motive of the NAACP Exposed“, in : 
Carry D. Wintt (ed.), African american political thought, 1890-1930: 
Washington, DuBois, Garvey, and Randolph, New York, 1996, 225.).  
51 Joseph Owens, Dread the Rastafarians of Jamaica, London, 1976, 45.  
52 Ras – (lit.) hlava, titul, odpovídající zhruba evropskému titulu vévoda; 
Tafari – mezi rastafariány se traduje, že pro toto amharské slovo je 
adekvátní překlad stvořitel. Tato představa se však nezakládá na pravdě. 
Tafari je pouze jméno královské dynastie bez významové hodnoty. (konzultace 
s Prof. PhDr. L. Kropáčkem, CSc. a PhDr. A. Kumsou, PhD. Březen 2008). 
53(ge`ez) Síla Trojice. 
54(ge’ez) Negusa Negast. 
55 (ge’ez) Mó-a anbasa za-em nagada Jehuda (Konzultace s Prof. PhDr. 
 L. Kropáčkem, Csc. Březen 2008). 
56 Zj 5.2-5; Zj 19,16. Jedná se o tradiční tituly axumských vládců, jež byly 
používány počínaje rokem 980 př. Kr., tedy více než dvě století před 
sepsáním Zjevení Janova. 
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Menelika, nemanželského syna krále Šalomouna a královny ze 

Sáby. Šedesátá osmá kapitola Kebry Nagast vypráví o tom, jak 

Bůh umístil „perlu“ do Adamova těla, která následně přecházela 

v linii prvorozených synů.57 Tato perla prošla tělem 

Šalomounovým i tělem jeho potomků Ježíše Krista a Menelika, 

syna královny ze Sáby. Dva posledně jmenovaní jsou tedy rodově 

spřízněni. A jelikož Kristus byl Synem Božím, Menelik a jeho 

potomci, jako jeho přímí příbuzní, jsou božské podstaty.58  

     Někteří rastafariáni tvrdí, že Haile Selassie je přímo 

reinkarnací Ježíše Krista.59 Rastafariánské učení o reinkarnaci 

vykazuje mnoho společných znaků s hinduismem a pluralistickou 

teologií. Věří, že Bůh se manifestoval v různých dobách 

různými způsoby. Nejdříve se zjevil Židům v osobě Mojžíše, 

jenž byl prvním avatarem Spasitele. Druhým avatarem byl Eliáš, 

který hlásal pravdu Boží, ale byl, stejně jako Mojžíš, 

neúspěšný. Třetím byl Ježíš Kristus. Příchod Ras Tafariho na 

zemi je vyvrcholením Božího zjevení.60  

     Mesiášské očekávání rastafariánů se opírá o biblické 

texty. Centrem zájmu rastafariánských exegetů je kniha 

Zjevení, jež hovoří o příchodu Spasitele na konci věků. Teze, 

že ke druhé parúzii má dojít v Etiopii, vychází z Žalmu 68 a 

87,3-4 (KJV). Verše 7,9-10 z knihy Daniel podávají popis 

Věkovitého (Nejvyššího), jenž odpovídal zevnějšku Haile 

Selassieho.  

     Na Jamajce je víra v Haile Selassiho nadlidskou 

přirozenost centrálním aspektem rastafariánství. Ke změně 

nedošlo ani po císařově smrti 28. srpna roku 1975. Hnutí na 

tuto událost reagovalo jednoznačným odmítnutím a produkcí 

mnoha mýtů, jež posiluje i fakt, že císař byl pohřben na 

neznámém místě. Haile Selassie jako pravý Bůh, pán nad životem 

                                                
57 The Queen of Sheba and Her Only Son Menyelek (Kebra Nagast). Přel. Sir E. 
A. Wallis Budge. Cambridge, Ontario 2000, 95-98. Dostupné na http://sacred-
texts.com/chr/kn. Download 20. 8. 2007. 
58 Sir E. A. Wallis Budge, předmluva k The Queen of Sheba and Her Only Son 
Menyelek (Kebra Nagast), Ontario 2000. Dostupné na http://sacred-
texts.com/chr/kn. Download 20. 8. 2007. 
59 Např. v rétorice skupiny Twelve Tribes of Israel je jméno Kristovo a 
Rastafariho často používáno záměnně.  
60 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 112. 
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a smrtí je věčný.61 Pouze opustil své pozemské tělo a přešel do 

sféry duchovní. Je na zemi stále spirituálně všudypřítomen (B. 

Marley své přesvědčení, že Rastafari nezemřel, reflektoval 

v písni Jah lives). Jsou k němu pronášeny modlitby, zpívány 

oslavné hymny.  

     V tomto bodě je nejvíce signifikantní, že rastafariáni na 

mezinárodní úrovni nejsou identičtí s nábožensky orientovanými 

rastafariány jamajskými.  

     Mimo Karibik žije jen velmi málo rastafariánů, kteří by 

uznávali Haile Selassieho božskou podstatu a věřili v jeho 

nesmrtelnost. V nejlepším případě je císař vnímán jako schopný 

státník, jenž vykonal mnoho pozitivního pro Afriku a světový 

mír. Je to dáno převážně větší znalostí reálií z jeho života, 

které je možné načerpat z literatury a médií a jež pramálo 

korespondují se západní představou o Vykupiteli. Na Jamajce 

jsou negativní informace o Jeho Výsosti (His Imperial Majesty) 

vnímány jako propaganda Babylonu. V západní Africe je Selassie 

pojímán jako jeden z nejvýraznějších reprezentantů černého 

kontinentu. Liberálnost tamního islámu dovoluje nazírat jej 

jako jeden z aspektů Allahových, jako další jméno jediného 

Boha či jako významného marabuta (příloha č. 2).  

     Haile Selassie je často mylně považován za zakladatele 

hnutí, jež po něm bylo pojmenováno. Málo známá je skutečnost, 

že císař po dlouhou dobu nevěděl o existenci skupiny, jejímž 

předmětem uctívání se stal.62  

     Setkáváme se zde s ojedinělým jevem v dějinách 

náboženství, kdy se jedinec neprohlásil sám za Bohem 

vyvoleného či přímo za Boha, nýbrž byl za něj označen skupinou 

                                                
61 Nesmrtelnost je dána i „obyčejným rastafariánům“. Smrt neexistuje, jen 
přechod z jednoho modu bytí do druhého. Duše znovu přichází na svět v těle 
nově narozeného dítěte. 
62 V roce 1961 se do Etiopie vypravila rastafariánská delegace s úmyslem 
informovat císaře o jeho božství. Jeden z jejích členů Dr. M. B. Douglas 
referoval o průběhu návštěvy profesoru L. E. Barretovi. Výprava se nejprve 
setkala s biskupem Etiopské ortodoxní církve, jímž byla nabádána, aby 
upustila od svého záměru, jelikož Haile Selassie je hluboce věřícím 
křesťanem a zbožštění své osoby by považoval za kacířské.  
(Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 108). 
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žijící v zemi vzdálené několik tisíc kilometrů od místa jeho 

působnosti. 

 

 3.2. Kult 
     V rastafariánském kontextu sestává kultovní oblast 

především z rituálního setkávání pro inspiraci a meditaci nad 

otázkami víry. Slavnostní ceremoniály pojí různě založené, na 

sobě navzájem nezávislé komunity a jedince a podporují tak 

soudržnost skupiny. Většinou zahrnují modlitby, recitace 

zákoníků (příloha č. 3), hudbu, půst, oběť a tabu.  

     V kultovní oblasti leží jeden z hlavních rozdílů mezi 

ortodoxním rastafarianismem na Jamajce a rastafarianismem ve 

zbylých částech světa, kde je rituální praxe opomíjena. 

     Občas je možné spatřit za Západě úkony, jež svou vnější 

podobou připomínají rastafariánský kult. Povětšinou je však 

přehlížen jejich náboženský rozměr, jsou vnímány jako činnosti 

profánní (např. kouření marihuany, bubnování apod.).  

 

 3.2.1. Grounding a reasoning 
     Tzv. grounding či reasoning je spontánní setkání dvou a 

více rastafariánů na neformální úrovni. Nepředchází mu žádné 

zvláštní přípravy a nejsou konány žádné významnější úkony 

sakrálního charakteru. Je kouřena marihuana, prodebatovávány 

základní otázky sociální, etické a náboženské povahy. Sdílení 

společného jointa, spliffu, chillamu či cutchie63 (předává se 

z ruky do ruky mezi účastníky reasoningu) napomáhá harmonizaci 

jejich myslí. Reasoning je prominentní rituální praxe, jež je 

považována za nejvyšší formu lidské komunikace. 

     Setkání tohoto druhu probíhají mezi konzumenty marihuany, 

těmi, kteří nejsou „pohlceni Babylonem“, všude na světě. 

Rozdíl je snad jen v tom, že ortodoxní rastamani, na rozdíl od 

běžných milovníků marihuany, nepřidávají do jointa tabák, jenž 

je jim zapovězen. 

                                                
63 Joint - cigareta marihuany, spliff – joint větších rozměrů, chillum – 
hliněná, kamenná, dřevěná či z jiného materiálu vyrobená dýmka, cutchie – 
vodní dýmka. 
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 3.2.2. Nyabinghi  
     Barett uvádí, že termín Nyabinghi (zkráceně binghi) 

pochází z východní Afriky a odkazuje k nábožensko-politickému 

kultu, který dlouhou dobu odolával koloniální dominanci a 

jehož heslo bylo „smrt bílým utlačovatelům“.64 Tím, že 

rastafariáni tímto termínem označují svá setkání, vyjadřují 

přesvědčení, že aktivity, jež jsou jeho součástí, probouzejí 

„sílu země“, kosmickou energii, která prostupuje vesmír, proti 

těm, kdož kdy v minulosti utlačovali africký lid.65 R. I. 

Rotberg se domnívá, že by mělo jít o jméno či titul rwandské 

princezny, která byla zabita kolonialisty pro svou 

neústupnost.66 Ve specifickém kontextu odkazuje pojem k druhu 

nábožensky založené hudby, která kombinuje africké a neo-

africké bubnovací techniky a nástroje s křesťansky 

orientovanými rasta zpěvy.67 Produkce této hudby společně se 

sakrálním kouřením marihuany a modlitbami tvoří jádro každého 

tohoto ceremoniálu. 

     Nyabinghi, nazývané též „I-ssembly“, „Rasta convention“, 
„Nyabinghi convention“, či „Nyabinghi I-ssembly“, je 

bezpochyby nejdůležitějším setkáním při oslavách významných 

svátků liturgického kalendáře:  

 

 

Etiopské Vánoce : 7. leden 

Groundation day : 25. duben68  

African Liberation day : 26. květen69 

                                                
64 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 121. 
65 K. M. Williams, The Rastafarians, London 1981, 23-25. Cited in E. B. 
Edmons, „The Structure and Ethos of Rastafari“, in N. S. Murrell – W.D. 
Spencer – A.A. McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The Rastafari 
Reader, Philadelphia 1998, 356. 
66 Robert I. Rotberg, Rebellion in Black Africa,London, 1971. Cited in. L.E. 
Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 121.  
67 Neil J. Savishinsky, „Rastafari in the Promised Land: The Spread of a 
Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa“, African 
Studied Review, December 1994, Vol. 37, No. 3., pozn. 5, 46. Dostupné na 
http:links.jstor.org 
68 Výročí Haile Selassieho návštěvy na Jamajce. 
69 Založení Organization of African Unity. 
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Constitution day : 16. červenec70 

Narozeniny Haile Selassieho: 23. červenec 

Narozeniny Marcuse M. Garveyho: 17. srpen 

Etiopský Nový rok: 11. září 

Výročí Haile Selassieho korunovace: 2. listopad 
 

     Nyabinghi je svoláváno vždy některým ze starších, jenž 

svou autoritou, dobrou pověstí a ekonomickými prostředky celou 

akci zaštiťuje. Informace o místě konání si předávají členové 

jednotlivých skupin mezi sebou.  

     K těmto oslavám, které trvají jeden až tři dny (ale někdy 

i týden), se scházejí kultisté ze širokého okolí. Během dne se 

tvoří debatní kroužky, zní projevy, hraje se na bubny, tančí 

se a zpívají se náboženské písně. To trvá dlouho do noci, kdy 

se účastníci kumulují u velkých ohňů. Vše je provázeno 

rituálním kouřením ganji, které umocňuje extatickou atmosféru. 

Rastafariáni věří, že v tomto stavu spirituálního povznesení a 

zvýšeného vědomí se dostávají do přímého vztahu – komunikace 

s Haile Selassiem. Veškeré činnosti připomínají společné 

africké kořeny. Je oslavováno bratrství (sesterství) mezi 

jednotlivými účastníky, jež spojuje náležitost k Zionu. 

Nyabinghi jsou oslavou a znovuobnovením jednoty mezi 

jednotlivými rastafariány a jednoty s Jahem. Tento typ 

setkání, kde každý participuje na stejné činosti, generuje 

pocit jednoty blízký tomu, co Emile Durkheim nazýval 

conscience collectif.71  

     V podobném duchu probíhají hudební festivaly, jež jsou 

konány na Západě. 

 

 

 

 

 

                                                
70 Implementace první etiopské ústavy. 
71Ennis B. Edmons, „The Structure and Ethos of Rastafari“, in N. S. Murrell 
– W.D. Spencer – A.A. McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The 
Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 358. 
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3.2.3. Šábes 
     Někteří rastafariáni,72 stejně jako ortodoxní židé a 

členové Etiopské ortodoxní církve, dbají biblického nařízení 

svěcení dne odpočinku (Ex 20, Ex 31 a Lv 25). Sedmý den je 

určen k rozjímání, k znovunalezení harmonie s vlastní duší, 

Bohem a přírodou. Jako Bůh sedmý den odpočíval, má být člověk, 

který je jeho obrazem, vytržen z koloběhu všedních povinností. 

Šábes začíná v pátek šestou hodinou večerní a končí o dvacet 

čtyři hodin později. Během této doby není dovoleno pracovat, 

nakládat s penězi apod. Od páteční půlnoci do sobotního 

poledne je žádoucí se postit. 

      Pojetí neděle jako svatého dne je zavrhováno jako 

imperialistická a kolonialistická forma uctívání, jež vede 

k Satanovi, nikoli k Bohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Největší skupinou je patrně Bobo Shanti, založená v 50. letech 20. 
století Princem Emmanuelem Charlesem Edwardsem, který je na základě Zj 5 
touto skupinou uctíván jako reinkarnovaný Kristus. 
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4. FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ  

   K POPULARITĚ HNUTÍ 

   VE SVĚTĚ 
     V padesátých letech 20. století byli rastafariáni jen 

malou sektou,73 jejíž působení se omezovalo na západní část 

Kingstonu, hlavního města Jamajky. Jeho příznivci se 

rekrutovali z nejnižších vrstev společnosti, na které 

nejtvrději doléhala hospodářská krize a které nejvíce 

pociťovaly sociální nespravedlnost tehdejšího zřízení. O 

čtyřicet let později již lze hovořit o existenci mohutného 

kulturního hnutí s nadnárodní působností. Rastafarianismus se 

stal viditelnou součástí subkultury velkých měst a přitahuje 

zejména příslušníky střední třídy.  

     Ideologie prošla mnoha změnami. 

     Myšlenky hnutí se začaly nejprve šířit difuzí, k níž 

poskytla podmínky migrace. Za prvé příchodem studentů z jiných 

ostrovů Karibiku na University of the West Indies, kteří 

přijímali myšlenky rastafarianismu za své a toto si podrželi i 

po svém návratu do vlasti. Za druhé migrací externí, kdy 

Jamajčané odcházeli za prací do Velké Británie, Holandska a 

jiných evropských zemí. Druhá generace imigrantů, která byla 

konfrontována s pocity vykořeněnosti a projevy rasismu a 

etnocentrity, nalezla v rastafariánství ideální zdroj kulturní 

hrdosti a identity a účinnou zbraň v boji proti nepřátelskosti 

nového prostředí.74  

     Nelze opomenout návštěvníky a v menší míře přistěhovalce 

na africký kontinent. Lidé s africkými předky v posledních 

letech hojně navštěvují africkou půdu, hledajíce tak své 

kořeny. Významnou destinací jsou země západní Afriky, 

s tamními faktóriemi, kde byli soustřeďováni afričtí otroci 

před transportem do Karibiku. I zde se zformovaly menší 

                                                
73 Pojem sekta zde užívám ve významu náboženského hnutí, jež vzniklo 
v opozici vůči dosud existujícím normám a je charakterizováno silným 
napětím mezi ním a většinovou společností. 
74 Barry Chevannes, „The Rastafari abroad“, in: Timothy Miller (ed.), 
America‘ s Alternative Religions, New York 1995, 298. 
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komunity v Senegalu, Gambii, Ghaně a na Pobřeží slonoviny. 

Rastafariánská sebestylizace je velmi populární i mezi tamními 

nerastamany. Tato image je využívána pro „přivábení“ turistů, 

s nimiž je žádoucí se spřátelit a dostat tak možnost 

vycestovat do Evropy za prací. Ležérní oblečení v rasta 

barvách a dready také výrazně zvyšují šanci na navázání vztahu 

s ženami ze Západu. 75 

     V současnosti je nejsilnějším „misijním nástrojem“ 

bezpochyby reggae hudba, proto jí věnuji samostatnou kapitolu 

níže.  

     K šíření přispívají i moderní komunikační technologie, 

zejména internet. 

     Následující aspekty jsou základní, které přispívají 

k oblibě hnutí na mezinárodní úrovni. 

 

4.1. Životní styl 
     Způsob života praktikovaný rastafariány probouzí sympatie 

u mladých lidí na Západě. Obecně je rozšířená představa 

rastafariána jako člověka svobodomyslného, mírumilovného, 

tolerantního, věčně usměvavého, nespoutaného, oproštěného ode 

všech konvencí. Jako člověka, který přijímá věci ve svém 

životě tak, jak k němu přicházejí, povzneseného nad všední 

světské problémy. Mladí lidé bez ohledu na státní příslušnost 

chtějí působit takovým dojmem.  

 

4.1.1. Ital Livity 
     Důležitou součástí rastafariánského způsobu života je 

podrobení se zásadám tzv. „ital livity“. Ital znamená ze země 
pocházející, zemitý, přírodní, organický. Livity pak život v 

                                                
75 Zatímco rastafariáni brojili proti otroctví a propagovali navázání na své 
původní kulturní dědictví a návrat do Afriky, mladí Afričané zpravidla 
zbožně vzhlíží k moderní, technicky vyspělé západní civilizaci. 
Přesvědčeni, že v Evropě je čeká blahobyt, usilují o vycestování z 
kontinentu. Nejosvědčenějším způsobem, často praktikovaným mladými muži, je 
okouzlit ženu z Evropy (zpravidla o několik desítek let starší) a získat 
prostřednictvím sňatku s ní povolení k pobytu v zahraničí. 



 32 

souladu s principy Rastafariho.76 Filosofie „ital livity“ 

zavrhuje umělost západního konzumerismu a preferuje volbu 

takových přístupů, které jsou více v harmonii s přírodou. 

Projevuje se v oblasti dietetických předpisů, v péči o tělo i 

na morální úrovni. 

     Lidské tělo je dílem Boha-Stvořitele, chrámem, který 

nesmí být znesvěcen, to jest jeden ze základních postulátů 

rastatafarianismu. 

     Stravovací předpisy se v mnohém shodují se zásadami 

kašrut kuchyně. Rastafariánům je, stejně jako ortodoxním 

židům, zapovězena konzumace vepřového masa (v jakékoli formě) 

a jiných živočichů, kteří jsou v Levitiku 11,1-47 (Dt 14,1-21) 

vyděleni jako nečistí. K tomu jsou připojena mnohá další 

nařízení, respektive doporučení. Je žádoucí nejíst maso vůbec, 

kromě malých ryb, které nejsou zároveň predátory (predátorství 

jest strategií Babylonu), a vynechat či alespoň omezit 

konzumaci vajec a mléka. Hlavní složku rasta jídelníčku tak 

tvoří složka rostlinná, jelikož Bůh také řekl: Hle, dal jsem 

vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, 

na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.77 
     Ovoce a zelenina má být pěstována bez chemických hnojiv a 

pesticidů a měla by pocházet z přirozeného prostředí 

konzumenta (zavržení importování potravin z druhého konce 

světa). Preferovány jsou čerstvé suroviny namísto 

konzervovaných. Jídlo je připravováno bez soli. Vaření je 

doménou rasta žen, kterým ale není dovoleno připravovat jídlo 

během periody, kdy jsou považovány za nečisté (Lv 15,19-30).78 

     Rastafariáni nepoužívají šampony, mýdla a jinou 

manufakturovanou kosmetiku. Tyto prostředky obyčejně nahrazuje 

čistá voda s bylinnými výluhy. Je upřednostňována léčba nemocí 

přírodní cestou namísto užívání prefabrikovaných léčiv a 

pohlavní život bez ochranných prostředků. 
                                                
76 Ennis B. Edmons, „The Structure and Ethos of Rastafari“, in N. S. Murrell 
– W.D. Spencer – A.A. McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The 
Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 354. 
77 Ge 1,29. 
78 Lv 15,19-30. Rastafariánským ženám je během menstruace zakázán i vstup do 
chrámu a manipulace s posvátnými předměty (příloha č. 4). 
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     Je zakázáno užívání drog,79 včetně kávy, tabáku a alkoholu 

(pivo bývá tolerováno).  

     Na morální úrovni směřuje ital livity k životu vedenému 

principy integrity a přirozenosti, upřímností k sobě samému i 

k druhým. 

     Rastafariánské dietetické předpisy v mnoha aspektech 

korespondují s moderním způsobem stravování na Západě. Trendem 

posledních několika desetiletí je návrat k přírodním surovinám 

bez konzervantů a barviv a vyšší preference vegetariánské 

stravy. Ital livity je jistě jednou ze součástí  životního 

stylu rastafariánů, který probouzí sympatie u lidí, kteří 

inklinují k zdravému životnímu stylu a jimž nejsou lhostejná 

práva zvířat. 

 

4.1.2. Ganja 
     Marihuana80 neboli ganja81 přišla na Ostrov v 19. století 
spolu s indickými námezními dělníky. Brzy zaujala významné 

místo v lidovém léčitelství. Je považována za všelék. Proto 

není možné její užívání na Jamajce zcela potlačit - přesto 

nadále zůstává nelegální. Situace je identická ve většině zemí 

světa, Etiopii nevyjímaje. Navrátilci do této africké Země 

zaslíbené se neustále vystavují riziku postihu. Domorodé 

obyvatelstvo dává přednost žvýkání čatu,82 jenž je evidentně 

nebezpečnější pro lidské zdraví i společnost, přesto není jeho 

užívání zákonem zakázáno.  

     V rastafariánském prostředí lze zasadit počátky užívání 

ganji zhruba do 40. let 20. století, kdy začala být pěstována 

komunitou mladých, militantně založených rastů, která se pod 

vedením Leonarda P. Howella usídlila v Pinnacle.83 

                                                
79 Marihuana jako sakrální substance mezi zapovězené drogy samozřejmě 
nepatří. Tato rostlina je naopak do jídel přidávána nebo je z ní louhován 
čaj. Je ceněna pro své léčebné účinky. 
80 Cannabis sativa (konopí seté), název původně používaný v Mexiku. 
81 Jméno indického původu, nejfrekventovaněji používané na Jamajce. 
82 Catha edulis (kata jedlá).  
83Pinnacle byl původně název domu, který byl zakoupen v hornaté krajině 
poblíž Sligovile, cca 35 km od Kingstonu. Velmi záhy se stal pojmenováním 
komunity jako takové. 
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     Ganja byla v pojetí rastafariánů sakralizována84 a 

z jejího kouření byl učiněn autonomní rituál, který je 

nedílnou součástí uctívání. Ganja slouží, díky svému psycho-

spirituálnímu efektu, jako podpůrný prostředek při meditaci. 

Jejím prostřednictvím se rastafariáni dostávají na úroveň „I-
an-I“ vědomí, vědomí, v němž individuum splývá s pramenem 

života, se skutečností, která je zdrojem všech věcí, kde se 

stírají rozdíly mezi interním a externím, subjektem a 

objektem.85 

     Rastafariáni marihuanu nazývají mnoha jmény, jako např. 

„Callie“ nebo „Iley“. Další jména jsou „the herb“, „the 

grass“, „the weed“. Často je nazývána „the wisdom weed“ nebo 

„the herb of wisdom“, jelikož se traduje, že vyrostla na hrobě 

krále Šalomouna, nejmoudřejšího muže, který kdy chodil po této 

zemi. V rituálním kontextu je označována jako „holy herb“. 

Podle rasta výkladu bible byla lidem darována Bohem, aby ji 

užívali. Centrálním textem, o který se rastafariáni opírají, 

je Ge 1,12: Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin (herbs), 

které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které 

nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré“ 
Další exponované biblické pasáže jsou Ge 3,18; Ex 10,12; Př 

15,17; Ž 104,14 (KJV). 

     Před odpálením jointa, spliffu nebo zažehnutím chillumu 

či cutchie je zpravidla pronášena následující modlitba: 

     Glory to be to the Father and to the maker of creation As 
it was in the beginning is now and ever shall be World without 

end: Jah Rastafari: Eternal God Selassie I.86 

     Kouření ganji s sebou přináší socio-náboženský efekt, 

hraje důležitou roli v koherenci skupiny a je silným nástrojem 

sebeidentifikace s touto skupinou. Užívání substance, jež 

„vnější svět“ perzekuuje, vytváří iluzi náležitosti 

                                                
84 Užití marihuany v náboženské praxi je známo již z Indie. 
85 C. D. Yawney, Lions in Babylon: The Rastafarians of Jamaica as a 
Visionary Movement, Montreal 1978, 201. Cited in E. B. Edmons, „The 
Structure and Ethos of Rastafari“, in N. S. Murrell – W.D. Spencer – A.A. 
McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, Philadelphia 
1998, 355. 
86 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 131. 
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k esoterickému hnutí a spikleneckou atmosféru mezi 

jednotlivými členy. Takováto substance se stává hraničním 

kamenem mezi skupinou a majoritní společností. Marihuana se 

stala dominantním symbolem vnitřní svobody a instrumentem 

protestu proti nařízením Babylonu. Je symbolickým vyjádřením 

polarizace „my“ a „oni“. Savishinsky píše o svých závěrech, ke 

kterým dospěl na základě bádání v západní Africe: „Kouření 

cannabisu rasty v západní Africe slouží, kromě jiného, 

k vytvoření dobře definovatelných sociálních hranic mezi těmi, 

kteří náleží nebo budou pravděpodobně v budoucnu náležet 

k hnutí a zbytkem společnosti.“87 

     Kouření marihuany je důležitou vstupní okolností. Zatímco 

pouze několik členů otevřeně přiznává, že jejich připojení se 

k rastafariánům bylo ovlivněno jejich dřívější nebo paralelní 

pozitivní zkušeností s touto látkou, výzkumy ukazují, že k 

podstatnému počtu případů vstupu do rasta obecenství došlo 

v přímém důsledku obliby kouření cannabisu. Vliv této 

substance na novověrcovu mysl pomáhá vytvořit vazbu na rasta 

učení, vyvolává pocit prozření a niternou zkušenost prožití 

přítomnosti nejvyšší entity, která je všeobecně žádoucím 

podnětem pro konverzi k náboženské víře.88  

     Lukáš K., jeden z mála ortodoxních nábožensky 

orientovaných rastů žijících v Praze, popisuje své obrácení 

následovně: 

     „ Mí rodiče nejsou věřící lidé, nebyl jsem tedy k víře 
vychován. V pubertě jsem začal číst bibli, jelikož jsem 

neznalost jejího obsahu vnímal jako mezeru ve svém vzdělání. 

Písmo na mě zapůsobilo svou hloubkou. Často jsem ho četl 

„zkouřený“ a později jsem se seznámil s přístupem, který 

k němu uplatňují rastafariáni. Vše mi zapadlo do smysluplného 
celku. Jednou jsem si sedl na kraji lesa, ubalil si jointa a 

vykouřil ho. Pak jsem, pravděpodobně více než hodinu, hrál na 

                                                
87 Neil J. Savishinsky, „Rastafari in the Promised Land: The Spread of a 
Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa“, African 
Studied Review, December 1994, Vol. 37, No. 3., 30. Dostupné na 
http://links.jstor.org. Download 3. 2. 2008. 
88 Ibid. 
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buben. Z ničeho nic se mi v mysli vynořila otázka: `To by mě 

zajímalo, zda Bůh skutečně existuje?` Nevyslovil jsem ji 

nahlas. Během několika minut se dosud modrá a slunečná obloha 

zatáhla a spustil se prudký déšť. Má otázka tím byla 

zodpovězena.“ 
 

4.1.3. Dread Talk 
     Jazyk je určujícím faktorem etnické, sociální či kulturní 

identity skupiny a symbolickým vyjádřením náležitosti jedince 

k této skupině. 

     Jamajští rastafariáni vyvinuli specifický kódovaný jazyk, 

který umožňuje lépe vyjádřit jejich ideologii a celkový pohled 

na svět. Tento způsob mluvy se nazývá „dread talk“, „ghetto 

language, „soul language“ nebo „hallucinogenic language“,89 

jeho užívání je otevřenou manifestací disonance s babylonskou 

společností. 

     Hlavní charakteristikou je převaha tzv. I-words a 

konstantní tvoření novotvarů, které umožňují adekvátněji 

vyjádřit vztah mezi subjektem (mluvčím) a označovaným 

objektem. 

    I-words jsou důsledkem rastafariánské touhy být 

v obecenství s Jahem, Haile Selassiem I. Římská číslice I je 

rastafariány vyslovována jako anglické osobní zájmeno první 

osoby čísla jednotného. Stejně tak je vyslovováno poslední 

písmeno slova RastafarI. Tímto způsobem je vyjadřována 

totožnost mezi mluvčím a jeho Stvořitelem. Na základě 

ztotožnění jsou tvořeny i další nové fráze jako např. „I-ses“ 

(praises),“I-ration“ (creation), „I-ssembly“ (assembly) „I-

tal“ (vital), „I-frica (Africa), „Jah-I“ (Myself and Jah), „I-

man“ (rastaman), „I-ree“ (free), atp. 

     Zvláštní pozornost si zaslouží frekventovaně používaný 

termín „I-and-I“, ve významu my, my oba, my všichni. Zájmeno 

„You“ se v rastafariánské mluvě vůbec nevyskytuje. „You“ je 

                                                
89 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 143. 
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babylonským konstruktem, implikuje falešný dojem oddělení 

jedinců, kteří jsou ve své podstatě Jedno (Boží stvoření).  

     Nová slova jsou tvořena tím způsobem, že první či druhá 

slabika slova je substituována slabikou jinou, která přesněji 

vystihuje význam slova a umožňuje lépe demonstrovat postoj 

mluvčího k dané věci. Tato lingvistická manipulace je založena 

jak na zvuku, tak na významu daného slova. Tak například slovo 

„oppressor“, dle rastafariánů, nedostatečně vyjadřuje 

negativní konotaci významu kvůli předponě „op“. Ta je 

nahrazována prefixem „down“. Rastafariánský výraz pro 

utlačovatele je tedy „downpressor“. Na tomto principu vznikají 

i další slova jako např. „livity“ (deity), „downstroy“ 

(destroy), „overstand“ (understand), „polytricks“ (politics).90 

     K rozšíření dreadtalk došlo prostřednictvím reggae hudby 

v průběhu 60. let 20. století. Tento způsob mluvy se stal 

velmi populární mezi jamajskou mládeží. Vliv na jazyk je 

jedním z hlavních rastafariánských přínosů k jamajské a obecně 

karibské kultuře. Posléze se některé výrazy staly součástí 

slovní zásoby mnoha sympatizantů z celého světa.  

 

4.2. Hudba 
     Rastafariánská hudba je někdy hrána striktně jen pro 

radost a povznesení mysli, z tzv. heartical důvodů, většinu 

času však slouží religiózním účelům.. 
     Hudba, která vychází z rastafariánských kořenů, je 

nejmocnějším prvkem, jenž přitahuje pozornost k tomuto hnutí a 

vzbuzuje sympatie mladých lidí. Zároveň je nejširším kanálem 

distribuce rastafariánské filosofie. 

 
4.2.1. Rastafariánská rituální hudba 
     Afričtí otroci, vystaveni represím a tvrdým životním 

podmínkám, usilovali o zachování svých tradic včetně hudby a 

tance, jež byly vyextrahovány z širšího rituálního celku.  

                                                
90 Velma Pollard, Dread Talk: The Language of Rastafari, Montreal 1994. 
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     Rastafariánská hudba, vycházejíc z hudby africké, je 

založena na pětinotové stupnici, jež dává melodiím nižší 

tonalitu. Další základní spojnicí je styl zpěvu, jenž využívá 

zvolání hlavního předzpěváka a zpěvnou odpověď účastníků. 

 Nejdůležitějším hudebním nástrojem v africkém prostředí je 

buben. Není však v této kultuře vnímán jako pouhý hudební 

nástroj, nýbrž jako prostředek umožňující komunikaci jak mezi 

lidmi, tak mezi člověkem a božstvem. Na buben se nehraje, 

buben sám promlouvá. 

     Způsob rasta bubnování je dílem rastafariána, později 

známého jako Oswald „Count Ossie“ Williams. Základ 

rastafariánské hudby - jak sekulární, tak i rituální - je 

tvořen třemi druhy bubnů: buben basový, fundeh a peta tzv. 

Repeater (příloha č. 5). Basový buben hraje dominantní úlohu. 

Symbolizuje porážku utlačovatelů, hlavní cíl rastafariánů. 

Způsob hraní na tento buben reflektuje ambivalentní postoj 

rastafariánů ke zbytku společnosti. Fundeh protestuje proti 

basovému bubnu - vydává tzv. zvuk protestní. Tento jeho vzdor 

rigidnímu étosu basového bubnu může být nahlížen jako 

symbolické naznačení naděje na zbavení se jha utlačovatelů 

skrze tvořivý proces, mír a lásku. Určující je tzv. ridim, 

polyrytmický vztah mezi jednotlivými bubny.  

     Říká se, že žádný bona fide rasta nežije z dosahu bubnu. 

Hudba je podstatnou součástí života každého rastafariána.91  

     Hudba má nezastupitelnou náboženskou funkci. Je 

považována za nejvhodnější způsob modlitby a vzdání díků 

Nejvyššímu Jahovi, Ras Tafarimu, Haile Selassiemu I., Lvu 

Judejskému. Někdy jsou jí přisuzovány i léčebné účinky. 

     Rastafariánská hudba je mnohdy postavena na jamajské 

lidové slovesnosti či na výpůjčkách ze západních křesťanských 

hymnů. Slovo God a King bývá zpravidla nahrazováno výrazem 

Jah, či I-an-I, a jméno Jesus bývá vypouštěno ve prospěch 

                                                
91 Verena Reckford, „From Burru Drums to Reggae Ridim: The Evolution of 
Rasta Music“, in: “, in N. S. Murrell – W.D. Spencer – A.A. McFarlane 
(eds.), Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 
232-233. 
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Negus. Ačkoli to, co bychom na Západě nazvali plagiátorstvím, 

je velmi časté, členové hnutí píší i vlastní texty. Bez 

hudební produkce se neobejde žádné z rastafariánských setkání, 

kde je hudba produkována ke slávě a poctě H.I.M. Tato setkání 

jsou místem, kde jsou nová díla představována a komunity se 

navzájem učí své písně. 
 

4.2.2. Reggae obecně 
     První věc, kterou si lidé vybaví, řekne-li se Jamajka či 

rastafariáni, je reggae hudba s rasta bubny a „ridimem“. 

     Reggae je forma jamajské populární hudby, která vznikla 

v 60. letech 20. století sloučením prvků ska, rock steady, 

amerického rhythm and blues, soulu, křesťanského gospelu, 

rockové hudby a tradičních afrických hráčských technik na 

buben (zejména kmene Burru).  

     Slovo reggae se poprvé objevilo v roce 1968 v názvu 

singlu (Do the Reggay) hudební skupiny Toots & the Maytals. 

Nabízí se hned několik teorií o jeho etymologii. Jednou z nich 

je, že je odvozeno od slova Regga, jména bantuského kmene od 

jezera Tanganika. Další z nich jej považují za zkomoleninu 

výrazu streggae, označující v kingstonském pouličním slangu 

prostitutku. Bob Marley prohlašoval, že jde o slovo 

španělského původu s významem královská hudba. Kytarista Hux 
Brown nabízí ještě jednodušší a snad nejpravděpodobnější 

vysvětlení, a to, že se jedná o onomatopoické slovo označující 

reggae beat samotný.92 

     V 70. letech 20. století začal Count Ossie a jeho kapela 

the Mystic Revelations of Rastafari (MRR) kombinovat rasta 

bubny s dalšími nástroji. Tato kapela se oblékala do typických 

rasta barev. Audiovizuální výsledek jejich produkce se stal 

přitažlivým i pro běžné Jamajčany. Rasta hudba tak byla 

představena širší veřejnosti a přestala být výsadou samotných 

rastafariánů.  

                                                
92 T. White, Catch a Fire: The Life of Bob Marley, New York, 1994, 16. 
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     V této době vzniká Rock Steady – jakýsi mezistupeň mezi 

klasickou roots rasta hudbou a pozdějším reggae. Rock Steady 

sloužilo čistě k zábavným účelům. Brzy však počali umělci 

pociťovat potřebu komentovat prostřednictvím hudby neutěšenou 

sociální situaci gheta, odkud většina z nich pocházela. 

Clement Dodd, hudební vydavatel, a Jackie Mittoo, populární 

hudební skladatel, začali experimentovat s přidáním dalších 

hudebních nástrojů k základnímu rastafariánskému ridimu. Byl 

kladen větší důraz na piano a kytaru. Dlouhým procesem se 

vyvíjí hudební styl, který je dnes znám jako reggae.  

     Obecně řečeno, reggae je zkomponováno ze tří základních 

celků: ridim, melodie a zpěv. Stejně jako v rastafariánské 

religiózní hudbě, jakmile je ridim dán, zůstává konstantní. 

Ovšem tempo může být rychlé nebo pomalé. Důraz je kladem na 

nástroje, které vytváří ridim. Basová kytara imituje zvuky, 

jež byly původně produkovány hrou na basový buben. Elektrická 

kytara a zpěv nahradily buben peta (v současnosti je 

nahrazován i klávesami a rohem). Z původně rituální 

rastafariánské hudby převzalo reggae nástroje, styl zpěvu a 

tance (zapracování tanečních prvků z binghi). Ve většině 

případů byly texty inspirovány rastafariánskými náboženskými 

písněmi. Převážná část reggae textů tedy reflektuje 

rastafariánské náboženství a filosofii. Prostřednictvím reggae 

se staly známými stěžejní rasta pojmy (Jah, Zion, Babylon, 

Haile Selassie, Rastafari), které by jinak jen těžko hledaly 

své místo v širším povědomí. 

     Od 70. let 20. století začaly reggae kapely odhalovat 

znaky dominantního vlivu rasta hudby. Mnoho předních umělců se 

prostřednictvím reggae vyznávalo ze své rastafariánské víry. 

Mezi jamajské hudebníky, kteří participovali na vytvoření 

reggae za účelem propagace rastafariánské filosofie - 

filosofie lásky a míru, uvědomění afrických kořenů, jednoty a 

bratrství jedinců černé rasy a opozice proti euro-západnímu 

despotismu - patří např. Nesta Robert Marley, Toots Hibbert 

and the Maytals, Third World, Ras Michael Henry and the Sons 

of Negus, Peter Tosh, Pablo Moses, Jacob Miller a další. 
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     Ačkoli náboženský element měl největší důležitost, reggae 

se zároveň stalo nástrojem širší kulturní manifestace a 

komentáře interních a internacionálních politických a 

sociálních záležitostí. 

     Hlavním faktorem, který přispěl k popularitě rastafari 

hnutí, byla internacionalizace tohoto flexibilního hudebního 

žánru, k níž došlo nedlouho po jeho vzniku. Jak podotýká 

Savishinky, rastafari je jediným současným socio-náboženským 

hnutím, které využívá jako médium populární hudbu.93 

Savishinskemu osmdesát procent dotazovaných v Ghaně uvedlo, že 

jejich prvotní zájem o rastafari hnutí byl stimulován reggae, 

převážná část zbývajících uvádí jako stimul přímo B. 

Marleyho.94 Mé terénní výzkumy ukazují, že situace v okolních 

zemích západní Afriky je velmi podobná. V České Republice 

dosahuje podíl reggae devadesáti pěti procent, lze však najít 

i jedince, které k této nauce přivedlo samostudium bible. 

     Hudba je na celém světě využívána jako účinný nástroj 

vyjádření náboženských, politických a jiných postojů. Raggae 

od svého počátku komentovalo, většinou kriticky, společnost a 

volalo po změně. Reggae je hlavní zbraní v boji proti Babylonu 

(B. Marley - Chanting Down Babylon – příloha č. 6). Připravuje 

společnost na odchod z tohoto systému a na jeho eventuální 

zničení. Linden F. Lewis k tomu poznamenává, že reggae je 

rastafariánským prostředkem pro politické, kulturní, morální a 

náboženské účely a protesty.95 

     Ovšem ve chvíli, kdy je hudba zkomercializována, 

přijímána a vytvářena lidmi z různých kultur a odlišných zálib 

                                                
93 Neil J. Savishinsky, „Rastafari in the Promised Land: The Spread of a 
Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa“, African 
Studied Review, December 1994, Vol. 37, No. 3., 21. Dostupné na 
http://links.jstor.org. Download 3. 2. 2008. 
94 Ibid. 
95 L.L. Lewis, „ Living in the Heart of Babylon: Rastafari in the USA,“ 
Bulletin of Eastern Caribbean Affairs 15, I, 1989, 22. Cited in E. B. 
Edmonds, „Dread “I” In-a-Babylon: Ideological Resistance and Cultural 
Revitalization“,in: N. S. Murrell – W.D. Spencer – A.A. McFarlane (eds.), 
Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 29. 
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a vnímání, objevuje se tendence zapomínat na její původ a 

hlubší význam a funkci.96 

     Největší přínos reggae tkví v tom, že je substitutem 

k věroučné literatuře, jíž je nedostatek nebo není dostupná. 

Hlavním úkolem reggae je hlásat poselství, které se skrývá 

v textech. Toto poselství je fundamentální, hudba je jen jeho 

druhotným doprovodem. V České republice je časté nepochopení 

reggae podstaty. Posluchači se nechávají unášet podmanivým 

rytmem, text často nevnímají a nesnaží se mu porozumět. 

Evangelijní funkci reggae naplňuje jen v anglofonních zemích. 

V zemích, kde je velmi nízká znalost angličtiny, je reggae 

chápáno jen jako další hudební styl. Místní interpreti, kteří 

zpívají reggae v národním jazyce posluchačů, již nebývají ve 

svých textech tak radikální jako jejich jamajské protějšky. 

     V 70. letech bylo jen velmi málo reggae umělců, kteří by 

nebyli zároveň rastafariány. V současnosti nelze obecně říci, 

že co reggae interpret, to nábožensky založený rastafarián. 

Pro mnoho hudebních hvězd je rastafariánská image, zcela nebo 

alespoň částečně, pouhou marketingovou strategií. Reggae se 

stalo výnosným prodejním artiklem. Zisky z reggae tvorby jsou 

v současné době podstatným přínosem do jamajské ekonomiky. 

Zčásti i proto patrně vzrostl respekt k této skupině na domácí 

půdě. Jak cituje Barrett jednoho z profesorů University of the 

West Indies, reggae dalo hnutí estetickou kredibilitu.97 

     Hudba hraje důležitou roli v procesu hledání vlastní 

identity v období dospívání. Mnoho posluchačů reggae tak 

rastafariánskou image dává najevo svou příslušnost k jakémusi 

klubovému undergroundu. Ne všichni příznivci a posluchači 

reggae se identifikují s rastafariánskými věroučnými 

doktrínami. Mnoho z nich se však ztotožňuje zejména s 

rastafariánským symbolickým rozchodem s Babylonem. V tomto 

případě nelze již hovořit o rastafarianismu náboženském, ale 

                                                
96 Verena Reckord, „From Burru Drums to Reggae Ridims: The Evolution of 
Rasta Music,“ in: N. S. Murrell – W.D. Spencer – A.A. McFarlane (eds.), 
Chanting Down Babylon: The Rastafari Reader, Philadelphia 1998, 231-252. 
 
97 Leonard E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 213. 
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pouze o rastafarianismu, který byl transformován do jevu 

socio-kulturního.    

   Pro lepší ilustraci bych zde popsala dva koncerty, jichž 

jsem se zúčastnila a jejichž průběh nejlépe odráží kulturní 

dimenzi rastafarianismus, oproštěnou od náboženských významů. 

     Prvním z nich byl koncert jamajské megastar jménem 

Capleton, který se hlásí k rastafariánskému odkazu. Publikum 

se sešlo v náležitém rasta oblečení, většinou s dready na 

hlavě, vyzbrojeno etiopskými vlajkami v pražském Lucerna Music 

Baru. Capleton s manýrou kazatele hřměl z pódia konfese 

ohledně Haile Selassieho božství a přítomní mu souhlasně 

hlasitě odpovídali. Na Capletonův pokřik „Jah“ se mu dostávalo 

sborové odpovědi „Ras TafarI“. Když jsem se dotazovala 

přítomných, jaký je jejich vztah k víře, většina z nich byla 

bez náboženského vyznání, nemalý počet uvedl jako své 

náboženství buddhismus a jen malá část se označila za 

vyznavače Rastafariho.98 

     Druhý koncert se konal v Bamaku a hlavní hvězdou byl 

Tiken Jah and The Facoly z Pobřeží slonoviny. Na stadionu 

Modibo Keita se sešlo odhadem padesát tisíc lidí, většina 

Malijců. Přirozeně měly velký ohlas Tiken Jahovi proslovy o 

výjimečnosti afrického kulturního dědictví, o nutnosti 

sjednocení, volání po sociální spravedlnosti a prorocké řeči o 

zářné budoucnosti černého kontinentu. Zároveň však byla, 

stejně jako na výše zmíněném pražském koncertě, s nadšením 

provolávána všechna rastafariánská hesla. Není pochyb o tom, 

že drtivá většina přítomných byli muslimové. Proklamace 

nějakého člověka za Boha, která by byla za normálních 

okolností odsouzena jako širk,99 byla v rámci hudební produkce 

bez zaváhání akceptována. 

 

 

 

                                                
98 Domnívám se, že odpověď několika z nich byla ovlivněna okolnostmi, za 
kterých jim byla otázka položena. 
99 Širk – z hlediska islámu nepřípustné přidružování jiných božstev 
k Jedinému Bohu. 
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4.2.3. Bob Marley 
     Jamajský zpěvák Bob Marley, občanským jménem Nesta Robert 

Marley, se stal ve světě synonymem pro reggae a rasta kulturu. 

Narodil se 6. února 1945 ve vesnici Nine Miles na severu 

Ostrova černé matce a bílému otci. Byl tedy míšenec, který se 

nemohl zařadit do společnosti bílých Jamajčanů a zároveň byl 

vydělen z komunity černých. Traduje se, že již jako dítě 

projevoval neobvyklé schopnosti (chiromantie, věštecké sny, 

vize mrtvých apod.). Později se se svou matkou přestěhoval do 

hlavního města. Období dospívání prožil v Trench Townu, 

v jednom z nejdivočejších kingstonských ghet. Toto prostředí 

mělo zásadní vliv pro formování jeho osobnosti a jako takové 

je často zmiňováno v jeho písních.  

     Marley už od dětství toužil věnovat se hudbě. Absolvoval 

školení ve zpěvu u Joea Higgse, trenchtownského zpěváka, jenž 

se na svém yardu100 věnoval mladým talentům z okolních slumů. 

Ten Marleyho, Bunnyho Livingstonea (později známého jako 

Wailera) a Petera Toshe představil producentu Clementu „Siru 

Coxsonovi“ Doddovi, který provozoval Studio One label. Tak 

vznikla skupina The Wailers.101 V roce 1963 vydávají první singl 

s názvem Simmer Down. Následovalo mnoho úspěšných hitů, jež 

byly koncipovány jako profánní populární hudba pro zábavu a 

tanec. Ke zlomu v Marleyho životě došlo krátce po Haile 

Selassieho návštěvě Jamajky v roce 1966. Marley se sice 

návštěvy H.I.M. sám nemohl zúčastnit, jelikož byl v té době ve 

Spojených státech amerických, ale po jeho návratu mu dojmy 

z této události sdělila jeho manželka Rita. Popisovala mu, že 

se na ni císař při svém průjezdu městem otočil, podíval se jí 

zpříma do očí a jasně viděla, že na dlani ruky, jíž mával 

davu, má Kristova stigmata. Tato událost ji nezlomně 

přesvědčila, že Haile Selassie je Jah a onen Vyvolený. O jeho 

nadlidské přirozenosti nepochybovali ani Bunny Livingstone a 
                                                
100 Yard – prostor, dvůr v kingstonské zástavbě, místo setkávání obyvatel z 
přilehlých domů. 
101 Název The Wailers byl vybrán částečně proto, že většina postav, o 
kterých zakládající členové kapely četli v Bibli „naříkala nad svou 
nesvobodou“, zejména prorok Jeremiáš (Jr 9,1-16), z části název odkazuje 
k bídným podmínkám Trench Townu, v nichž vyrůstali. 
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Peter Tosh, kteří si již nechávali růst dready. Marley se pod 

jejich vlivem zúčastnil několika rastafariánských setkání a 

počal se za asistence Mortima Planna seznamovat s étosem 

rastafari. V roce 1975 konvertovali všichni členové The 

Wailers k rastafariánům. Marleyho první píseň ovlivněná 

rastafarianismem se nazývala Selassie Is the Chapel. Marley 

v ní zpívá: „Haile Sellasie is the Chapel, power of the 

trinity, conquering lion of Judah, He`s the only King of 

Kings.“    V tomto období přestal Marley vnímat hudbu jen jako 

prostředek zábavy. Jeho tvorba měla vést k vyššímu cíli – 

hlásat víru v Haele Selassieho, živého Jaha Rastafariho. Bunny 

a Peter opustili The Wailers. Marley tedy započal sólovou 

dráhu a v roce 1974 vydal album Natty Dread a v roce 1976 

Rastaman Vibration, které se již svým názvem hlásí k rasta 

poselství. Brzy se stal nejviditelnějším apoštolem a 

apologetem rastafariánské víry a nejrespektovanějším 

reprezentantem rasta komunity. Marleyho poselství lásky a míru 

vyslechlo během jeho evropského turné Uprising několik set 

tisíc lidí. V roce 1978 mu byla v New Yorku udělena medaile 

Organizace spojených národů za přínos pro světový mír. Na 

přání své matky se nechal na sklonku svého života pokřtít 

v Etiopské ortodoxní církvi (EOC). Jednalo se pouze formální 

akt. Marley byl již dávno zakořeněn v rastafariánské skupině 

Twelve Tribes of Israel, jejímž byl prominentním členem. Zde 

při své konverzi obdržel nové jméno Josef.102 Plně se ztotožnil 

se starozákonní postavou, jejíž jméno mu bylo přiděleno. 

Stejně jako Josef odpustil svým bratřím a zachránil je před 

hladomorem, kladl Marley důraz na hodnotu odpuštění a 

poskytoval morální i finanční podporu bratřím v nouzi. Většinu 

vydělaných peněz věnoval rasta komunitě, odkázal jí i autorská 

práva ke svým hudebním dílům. Jeho hlavním cílem bylo 

sjednocení jednotlivých autonomních rastafariánských skupin. 

                                                
102 Každý nový člen Twelve Tribes of Israel dostává při svém vstupu jméno 
jednoho z 12 izraelských kmenů v závislosti na měsíci svého narození. 
Přidělení nového jména symbolizuje v biblickém smyslu začátek nového 
života.  
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Jen jednota umožní, dle jeho soudu, čelit Babylonu. Jak zpívá 

v písni Top Rankin:  

 

They don`t want to see us unite 

`Cause all they want us to do is 
Keep on fussing and fighting... 

Keep on killing one another... 

 

     Marley byl chrismatický hudební génius, apoštol 

rastafarianismu, jenž je dnes jamajským národním hrdinou. Na 

hudební scéně působil od 60. let 20. století až do své smrti 

v roce 1981. Kreolskému obyvatelstvu byla jeho hudba obrazem 

jejich vlastního života. Posluchače v Americe a Evropě, 

hypnotizované silou jeho osobnosti, donutil poslouchat texty, 

jež pojednávaly např. o černošské odplatě. Na černém 

kontinentě byla oceňována idea panafrikanismu, jež zněla 

z pódia. Jeho písně se staly pro jeho posluchače něčím téměř 

posvátným. Nebyly však o něm samém, ale o věčné pravdě, Bohu 

inkarnovaném do těla z masa a kostí, Ras Tafarim. Marley sám 

sebe považoval za vyvoleného posla Božího, své pověření bral 

velmi vážně. Kvalitu své hudby přičítal Božské inspiraci.  

     Marley je dáván za příklad člověka, který raději obětoval 

svůj život, než aby porušil zásady své víry. Zákaz řezání do 

lidského těla jej vedl k odmítnutí amputace pravé nohy, která 

byla zasažena rakovinou. Tato amputace by zamezila šíření této 

choroby do ostatních částí těla. Rakovinné bujení se tak 

rozšířilo do mozku, jater a plic. Marley věřil, že se vyléčí 

jen pomocí Boží milosti a „holy herb“.103 11.května 1981 na 

následky nemoci zemřel ve věku třiceti šesti let. Poslední 

rozloučení s jamajskou superstar se konalo 20. května  

v kingstonské National Arena, pochován byl o den později 

v rodné vesnici. 

     Pod vlivem jeho tvorby došlo k akceptaci reggae jako 

cesty sebevyjádření rastafariánského hnutí, na Jamajce i ve 

                                                
103 Timothy White, Oheň v dlaních, přel. S. Tobiášová Olomouc, 1998, 19.  
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světě. Fascinace jeho osobou přinesla prudký nárůst počtu 

členů i sympatizantů na celém světě.  

 

4.2.4. Navazující hudební žánry 
     Do konce 70. let 20. století převažovala v reggae písních 
rastafariánská, kulturní a politická rétorika. Textům 

dominovala militantní nálada té doby. Na počátku 80. let, po 

vítězství Jamaican Labour Party ve volbách, reggae sociální a 

rastafariánská témata opouští. Deejayové (např. General Echo, 

Smiley a Yellowman) a zpěváci (jako Sugar Minott a Johnny 

Osbourne) odstartovali nový hudební styl tzv. dancehall. 

Dancehall a další nově vzniklý hudební styl raggamuffin 

signifikantně reprezentují rozchod s principy, na nichž bylo 

postaveno reggae. Na jamajské hudbě té doby je zjevný vliv 

amerického rapu a s ním spojeného gangsterského prostředí. 

Tento vliv je patrný zejména v textech, v nichž převládají 

sexuálně explicitní (pornografická) a homofóbní témata104 a téma 

násilí. V polovině 90. let dochází k návratu ke klasickému 

roots reggae v tvorbě Garnetta Silka, který zkombinoval 

dancehallový rytmus s vážnými tématy a rastafariánskou 

filosofií. Dalším představitelem rastafariánsky zaměřeného 

dancehallu je např. Buju Banton, Luciano, Bushman a deejayové 

Sizzla, Bounty Killer a Capleton. 

 

5.3. Atributy rastafarianismu jako módní trend 
     Jeden z nejvýznamnějších prvků spojených s rozšířením 

rastafarianismu ve světě je módní trend, který byl tímto 

hnutím inspirován. Zevnějšek jamajských hvězd se stává pro 

posluchače reggae vzorem hodným nápodoby. Atributy 

rastafarianismu jsou mladými přebírány ve snaze identifikovat 

se s tímto globálním hnutím či subkulturou. Většina z nich 

postrádá hlubší znalost náboženského a socio-politického 

                                                
104 Nejfrekventovanější jsou texty, které se vyznačují nesnášenlivostí vůči 
homosexuálně orientovaným jedincům. Nejviditelnějším příkladem je tvorba 
jamajského dancehallového zpěváka Elephant Mana, který ve svých textech 
často vyzývá k upalování homosexuálů. Vydávání takto homofóbně zaměřených 
hudebních děl provázejí v Evropě protesty organizací za práva gayů. 
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významu symbolů, jichž rastafariánská móda využívá, a 

historického kontextu jejich vzniku. Pro tyto jedince mají 

hodnotu pouze jako instrument módní sebestylizace. 

     Navíc jsou k těmto rastafariánským externáliím přidávány 

módní doplňky, jež by byly z hlediska rastafarianismu 

zapovězeny. Patří mezi ně například tetování, breanding a 

piercing, tedy zdobení těla, které je zakázáno ve Starém 

zákoně jako pohanská praktika. Těmito zásahy do lidského těla 

je zároveň pozměněna podoba, kterou si Bůh přál při jeho 

stvoření.  

     Naopak pro skutečné rasty slouží níže popsané módní 

komponenty hlavně jako externí symboly jejich vnitřního 

odevzdání se hodnotám a náboženské praxi rastafarianismu, 

jejich jinakosti a záměrné odlišnosti od nezasvěcených, jako 

symboly „vyššího vědomí“, jehož se jim dostalo na základě 

přijetí Rastafariho. Zároveň mají demonstrovat sounáležitost a 

solidaritu s černými celého světa, kteří - hnáni hlubokým 

náboženským přesvědčením či antineokoloniálním horlivostí - se 

hlásí k rastafariánskému světonázoru.105 

 

5.3.1. Dready 
     Existuje velké množství protichůdných teorií o původu 

tzv. dreadů,106 které se od 50. let 20. století staly 

charakteristickým znakem rastafariánů. Barrett klade počátek 

výskytu dreadů v rastafariánském prostředí do druhé fáze 

existence komunity Pinnacle.107 Pro toto období, počínaje rokem 

1953, je charakteristický vysoký stupeň radikalizace. Členové 

mužského pohlaví se přestali holit, česat a stříhat si vlasy, 

kteréžto se zcuchaly do pramenů. Záměrem bylo vyjádřit 

                                                
105 105 Neil J. Savishinsky, „Rastafari in the Promised Land: The Spread of a 
Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa“, African 
Studied Review, December 1994, Vol. 37, No. 3., 30. Dostupné na 
http://links.jstor.org. Download 3. 2. 2008. 
106(anj) Dreadlocks, dreads 
107 První fáze končí v červenci 1941, kdy byla komunita rozehnána policií. 
Přibližně sedmdesát jejich příslušníků bylo uvězněno za výrobu omamných 
látek, tj. pěstování marihuany a kvůli odmítání placení daní, jež dle 
Howella nenáleží jamajské vládě, ale jeho výsosti Haile Selassiemu. 
(Leonard E. Barrett Sr., The Rastafarians, Boston, 1988, 86-87). 
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odlišnost a vědomou distanci od Babylonu. Dready se staly 

symbolem útočného a nekompromisního postoje vůči společnosti, 

s níž se rastafariáni rozešli.  

     Rastafariáni svým zjevem napodobovali patrně etiopské 

válečníky a původní africké kmeny.108 Dready mohly být také 

druhotně převzaty od indických sádhuú, západoafrické sekty 

murídů (Baye Fall)109, či jak uvádí Campbel, od keňské odbojové 

skupiny Mau mau.110 Dready měly být návratem k přírodnímu stavu 

věcí, odmítnutím měřítek krásy diktovaných Babylonem. 

V neposlední řadě jsou dready samými rastafariány 

interpretovány jako znak příslušnosti ke starozákonnímu řádu 

nazírů, Božích zasvěcenců, jimž nebylo dovoleno požívat 

opojných nápojů, stříhat se a holit na znamení svého slibu 

Bohu.111 Pravděpodobně nejznámější člen tohoto řádu, soudce a 

biblický hrdina Samson je považován za prvního rastafariána 

(Sd 13,1-16,31).112 Zákaz holení a stříhání vlasů platil i pro 

starozákonní kněží.113 Patrně v souvislosti nošení dreadů kastou 

pověřenou komunikací s Bohem vznikla rastafariánská představa, 

že dready usnadňují napojení na vyšší úroveň vědomí a jako 

jakési „antény“ zprostředkovávají kontakt s Jahem. 

     Rastafariáni byli označováni jako „lockmen“, později 

„dreadlocks“, „nattydread“ nebo jednoduše „dreads“.114  

                                                
108 Z etiopských etnik nosí vlasy spletené na způsob např. dreadů (prameny 
potřené hlinkou) ženy kmene Hamar. V západní Africe jsou zcuchané vlasy 
spojovány s tradičními léčiteli a náboženskými funkcionáři. V Ghaně nosí 
dready dodnes značná část okomfo - tradičních akanských kněží a kněžek. 
V minulosti byly dready „účesem“ královských vojáků předislámské wolof 
společnosti (oblast dnešní Senegambie) tzv. Tyeddo. 
109 Senegambijská islámská sekta, jejímž zakladatelem byl Amadu Bamba, dle 
tradice významný marabut a mudžaddíd. Chudí vesničané posílají své děti 
(syny) k marabutům, aby se jim dostalo islámského vzdělání. Jejich 
povinností je vyžebrat v ulicích měst peníze a jídlo pro sebe a svého 
„učitele“. Po dosažení zletilosti nenacházejí uplatnění, zůstávají tedy 
„výběrčími“ pro marabuta i v dospělosti. Tito mladíci nosí dlouhé dready a 
jsou turisty mylně považováni za rastafariány. Turistům jejich mylný dojem 
nevymlouvají,jelikož nálepka rastafarián je pro ně výhodná (návštěvníci 
Afriky cítí k rastafariánům velké sympatie).  
110Horace Campbell, Rasta and Resistance: From Marcus Garvey to Walter 
Rodney,Trenton, New Jersey, 1987,42. 
111 Nu 6,1-21. 
112 Samsonův tragický konec, jehož příčinou byl Bohem zapovězený sňatek 
s pelištejskou ženou, je často citován jako příklad, jež má odradit od 
sňatku s ženou jiné než černé rasy.  
113 Lv 21,5. 
114 Leonard E. Barrett Sr., The Rastafarians, Boston, 1988, 87. 
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     Nošení tohoto účesu však neznačí nutně příslušnost 

k rastafariánům. Dready se staly, zejména během posledního 

desetiletí, velmi populárním „účesem“ mezi nerastamany. 

Takovému jedinci se na Jamajce říká „wolf“ (vlk v rouše 

beránčím – parafráze na Mt 7,15). Klíčovým motivem pro nošení 

dreadů bez přijetí rastafariánské věrouky je touha vymezit se 

vůči většinové společnosti a jejím hodnotám. Na druhé straně 

existují bona fide rastafariáni, kteří dready nemají, 

používají hřeben a holí si vousy. Pro tyto krypto-rastafariány 

se používá označení „combsome“ či „cleanface“. Nechat si 

narůst dready trvá dlouhou dobu. Jedincům, ve většině případů 

mladým mužům a novým členům, kteří stojí teprve na počátku 

procesu utváření dreadů, se říká „nubbies“. Některé skupiny se 

od hlavního proudu záměrně odlišují např. nošením turbanů.115 

Jak praví rasta lidová moudrost:„ Not every dread is a Rasta 
and not every Rasta is a dread…“; a zpívá Sugar Minott:„ It`s 

not the dread upon your head, but the love inna your heart, 

that mek ya Rastaman.“  

     Protipólem rastafariána je tzv. „bold head“. Tento 

pejorativně zabarvený pojem odkazuje k uniformě vypadajícímu 

řadovému členu společnosti. S ještě větším despektem je 

pohlíženo na černé, kteří za pomoci kosmetických přípravků a 

kadeřnických zásahů chtějí docílit rovných vlasů. Touha mít 

vlasy evropského typu je zavrhována jako popírání vlastních 

afrických kořenů a kolaborace s Babylonem. 

     V jamajském a africkém prostředí není zvykem, aby dready 

nosily ženy. Rasta ženy by měly vycházet na veřejnost jen se 

zahalenými vlasy a rameny, což odpovídá starosemitským 

zvyklostem. Stejně tak by neměly nosit kalhoty, ale tradiční 

ženské oblečení. Platí to tím spíše pro vstup do chrámu a jiná 

svatá místa. V rastafariánském prostředí je ceněn přirozený 

půvab ženy bez umělých příkras. Zdobení těla a kosmetická 

líčidla jsou odmítána jako komponent, jenž patří do sféry 

                                                
115 např. Bobo (Barry Chevannes, „The Rastafari abroad“, in:Timothy Miller 
(ed.), America‘ s Alternative Religions, New York 1995, 302). 



 51 

Babylonu. Vrozená ženská touha dobře vypadat je zpravidla 

uspokojována výraznými barvami a vzory na oblečení. 

 

5.3.2. Barvy  
     Rastafariáni se identifikují s etiopskými národními 

barvami – červená, zlatá (žlutá) a zelená. Tato trikolóra je 

symbolem loajality k Haile Selassiemu, Etiopii a Africe vůbec.  

     Červená má symbolizovat prolitou krev mučedníků, zelená 

bujnou vegetaci Afriky a zlatá (žlutá) bohatství a hojnost, 

již africký kontinent nabízí. K těmto barvám bývá přidávána 

ještě černá, symbol barvy pleti Afričanů a UNIA.116  

     Do této barevné kombinace jsou laděny rastafariánské 

rukodělné výrobky, domy, oblečení, módní doplňky, auta i domy. 

Vše v těchto barvách se stává žádaným prodejním artiklem po 

celém světě. Barvy spojené s rastafariány a reggae scénou 

zaručeně zvyšují prodejnost zboží. 

 

5.3.3. Symboly 
     Velmi frekventovaným symbolem, využívaným rastafariány, 

je symbol lva, krále zvířat a africké džungle (návrat 

k africkým kořenům). 

     Lev je symbolem His Imperial Majesty Haile Selassieho I. 
Nejen pro jeho královský titul Conquering Lion of Judah, ale 

částečně i proto, že císař lvy choval jako domácí mazlíčky a 

objevoval se v jejich společnosti na mnoha fotografiích.  

     Ideologicky zobrazení lva naznačuje ušlechtilost, 

sebeuvědomění, sílu a moc, hrdost a mravní sílu ve vzdoru 

proti útlaku. Pro rastafariány symbolizuje lev moc, 

důstojnost, nebojácnost a integritu, jež vychází ze 

seberealizace.117  

                                                
116 Barett uvádí, že postup při sestavování rasta barev byl opačný. Nejdříve 
byly přijaty barvy UNIE (červená, černá a zelená, o nichž se patrně Garvey 
mylně domníval, že jsou etiopskými národními barvami) a k nim přidána žlutá 
z jamajské vlajky. (L.E. Barett Sr., The Rastafarians, Boston 1988, 143). 
117 Dennis Forsythe, Rastafari: For the Healing of the Nation, Kingston 
1983, 101.  
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     Nový status lva, přijatý rastarfariány, naznačuje odklon 

od slabosti a bázlivosti otrocké minulosti a příklon 

k současné asertivitě, síle a odvaze. Jak podotýká Campbell: 

„Rastafariáni počali napravovat psychologické škody způsobené 

stoletími servility, poslušnosti a neupřímnosti deklarováním 

své identifikace se lvem – v jeho řvu, hřívě, tělesných 

propozicích a inteligenci.“118 Z rastafariánské perspektivy je 

tato transformace dílem samotného Jaha, jehož cílem je zmást a 

zastrašit odpůrce. Lví silou bude pokořen Babylon. Lev pomůže 

utiskovaným z jejich utrpení a ponížení. 

     Dready jsou nápodobou lví hřívy, která dodává svému 

nositeli sílu, nespoutanost a nezlomnost. Biblický Samson měl 

sílu přemoci lva, která se skrývala v jeho vlasech. Jakmile 

bylo jeho sedm dreadů ostříháno, síla ho opustila.119  

     Lev je častým námětem reggae písní, poezie, jeho 

zobrazení lze nalézt na zdech domů, chrámů, na oblečení, 

bubnech, atp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 Horace Campbel, Rasta and Resistance: From Marcus Garvey to Walter 
Rodney, Trenton, New Jersey 1987, 99.  
119 Náčelník etiopského kmene Oromo, žijící v oblasti Simien Mountains, si 
na hlavu nasazuje lví hřívu, když vyráží s ostatními muži kmene na lov či 
do boje. Věří, že na něj takto přejde síla zvířete, kterému hříva patřila 
(sympatetická magie). Členové jeho doprovodu nosí hřívy paviánů. 
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 5. ZÁVĚR  
     Náboženství jakožto lidský fenomén prochází evolucí 

v závislosti na kulturním, geografickém a sociálním kontextu.120 

V okamžiku, kdy náboženská nauka překročí hranice země svého 

zrodu, mění se její podoba. Nauka se postupně přizpůsobuje 

novému prostředí, duchu doby a rozdílnému chápání a potřebám 

příjemců. To platí obzvláště o náboženských směrech a hnutích 

bez pevné organizační struktury, kodifikace a charismatických 

náboženských vůdců. 

     Jak dochází společně s popularitou hnutí k nárůstu počtu 

členů a sympatizantů, ostré hrany náboženských doktrín se 

obrušují a klesá rigidita. I když v opozici proti tomuto 

procesu vznikají malé skupiny, jež usilují o utužení 

náboženské disciplíny, hnutí jako celek se v nábožensky 

pluralitní společnosti pod vlivem vnějšího i vnitřního 

působení rozmělňuje. V současné době, kdy je v tzv. euro-

americké kultuře všeobecným trendem principiální odmítání 

explicitních náboženství, dochází k transformaci religiózních 

nauk do rozličných forem náboženství implicitních. Původně 

religiózní významy bývají opomíjeny a nahrazovány významy 

profánními.  

     Jak již bylo řečeno výše, rastafarianismus nabývá různých 

podob na základě individuálního pojetí každého jednotlivce. 

Začínající rastové či jen sympatizanti nenapojení na rasta 

komunitu postrádají učitele, kteří by vedli jejich konání a 

pomáhali osvětlit jednotlivé body nauky. Samostudium - a 

z něho vycházející kulturně podmíněná a subjektivně zaměřená 

interpretace nauky - dává vzniknout různorodým myšlenkovým 

proudům (vnitronáboženský pluralismus). Rastafarianismus 

raného období, a i některé jeho formy současné, lze bezesporu 

na základě některých jeho znaků dešifrovat do jisté míry jako 

jev náboženský. Rastafariáni samotní pojem náboženství 

                                                
120 Popřípadě revolucí skze vystoupení proroka. 
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odmítají jako západní konstrukt,121 přesto je v jejich 

výpovědích možno odhalit, že význam rastafariánství pro jejich 

život je analogický náboženství. Ambivalence tohoto druhu je 

dobře patrná v odpovědi rastafariána Maxe Romea na otázku, co 

pro něj znamená rastafarianismus: „Rasta není skutečné 
náboženství nebo kult, je to vlastně vnitřní víra. Spirituální 

probuzení v mysli člověka. Učí, aby každý začal u sebe a tam 

hledal pravdu. Myslet pozitivně, pěstovat v sobě lásku, mít 

rád sebe a své bližní, žít v čistotě, to je pro mě rasta. 

Tuhle cestu jsem si vybral a od té doby jsem spokojený a 
šťastný.122 

     Pojem náboženství je zavrhován i pro jeho negativní 

konotaci, jež plyne z některých etap dějin. Rastafariáni jsou 

zároveň přesvědčeni, stejně jako věřící jiných skupin, že 

jejich víra kvalitativně převyšuje lidský konstrukt. Výrok 

Boba Marleyho dobře vyjadřuje tento postoj: „Religion is just 

a word, like politics“… “Religion is just war. It is a 

warfield… The only good sign I see is Rastafari. Rasta mean 

head. Fari mean creator. Rastafari is head creator. Head 

creator is God. What does God mean? Rastafari! Haile Selassie 
is the Christ who them speak of, Him come again.“123  

     K rastafariánskému hnutí nelze jednoduše připojit 

přívlastek mileniální, mesianistické, revivalistické, pan-

afrikanistické nebo antikoloniální, kulturní nebo politické. 

Charakteristika hnutí je vždy dána kombinací těchto forem 

v závislosti na individuálním přístupu jednotlivce či skupiny. 

Motivace k přijetí rastafariánské nauky jako celku nebo jejích 

částí se liší. Základní funkcí tohoto světonázoru je nalezení 

identity. 

                                                
121 Kterým tento pojem bezpochyby je a k němuž nemáme k dispozici žádnou 
normativní, všeobecně přijímanou definici, tudíž jsme odkázáni pracovat 
pouze s otevřeným konceptem tohoto fenoménu. 
122 Rozhovor s M. Romeem, Rock&Pop, Duben 2008, roč. XIX-4, č. 291, 40-41. 
123Tato výpověď je zároveň dobrou ukázkou toho, jak povědomí rastafariánů o 
etymologii názvu jejich víry neodpovídá skutečnosti. (Chris Boyle, 
„Interview with Bob Marley,“ The Beat 1986, roč. 5, č. 3, 21. Cited in 
Roger Steffens, „Bob Marley: Rasta Warrior“, in: in N. S. Murrell – W.D. 
Spencer – A.A. McFarlane (eds.), Chanting Down Babylon: The Rastafari 
Reader, Philadelphia 1998, 259). 
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     V post-koloniálním prostředí poskytuje příslušnost 

k rastafari jedincům černé pleti usilujícím o začlenění se do 

městského života v multietnické společnosti novou identitu a 

smysl, alternativu k životu často poznamenanému beznadějí, 

zoufalstvím a odcizeností v eurocentrickém prostředí, jež je 

vnímáno jako nepřátelské, zkažené a pokrytecké. 

Rastafariánství působí jako ideologický korektiv zkušenosti 

utrpení a vykořisťování. Poselství předkládaná rastafariány 

hlásají lásku a respekt ke všemu živému a kladou důraz na 

lidskou důstojnost a úctu k sobě samému. Osvobození se od 

spirituálního, psychologického a fyzického otroctví a útlaku 

je považováno za prioritu. Nepřetržitě je zdůrazňována 

výjimečnost africké kultury. Pro mnoho Afričanů, stejně tak i 

pro jejich soukmenovce žijící v diaspoře, slouží rastafari 

jako mocný symbol vyjádření vzdoru, nezávislosti, rasové 

hrdosti a solidarity.124  
     Rastafarianismus během posledních desetiletí expandoval 

do celé řady západních zemí, kde se mu dostává velké 

pozornosti zejména díky rozmachu reggae hudby. Hlavním bodem 

rastafariánské filosofie, který nachází odezvu u mladých lidí 

žijících v moderním globalizovaném světě je rastafariánské 

vymezení se vůči většinové společnosti a jejím hodnotám 

(úspěch, společenská prestiž, ekonomické zajištění za cenu 

obětování se práci, mladistvý a přitažlivý vzhled na prvním 

místě). Mladí lidé, kteří se neztotožňují se vzory, jež jsou 

jim majoritní společností předkládány, hledají alternativu 

k tomuto modelu. Usilujíce o návrat ke kořenů, přiblížení se 

k přirozenějšími způsobu života, sahají po exotických naukách 

mimo své kulturní prostředí místo toho, aby se přimkli ke 

kořenům vlastním. Mladými je často přijímán rastafariánský 

způsob života a atributy rastafarianismu, jež jsou viditelnou 

a dobře srozumitelnou manifestací náhledu na životní priority. 

Je to život odlišný od všeobecně propagovaného trendu, jehož 

                                                
124Neil J. Savishinsky, „Rastafari in the Promised Land: The Spread of a 
Jamaican Socioreligious Movement among the Youth of West Africa“, African 
Studied Review, December 1994, Vol. 37, No. 3., 19-21. Dostupné na 
http://links.jstor.org. Download 3. 2. 2008. 
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cílem je přeměnit člověka ve zboží a toto zboží neustále 

přizpůsobovat poptávce na trhu.  

     Pozornost mladých, kteří usilují o osobní duchovní růst, 

přitahuje různorodost a pestrost africké kultury. Pohnutá 

minulost černého lidu je také jedním z faktorů, který vzbuzuje 

zájem o hnutí rastafariánů - stejně jako informace o 

tragických osudech během holokaustu přivedly mnoho mladých 

k židovství.  

     Zatímco křesťanské církve čelí během několika posledních 

let masivnímu odlivu aktivních členů z důvodu neschopnosti či 

nechuti reagovat na nové dění a změny ve společnosti a pro 

svou neodhodlanost atraktivním způsobem prezentovat svou 

nauku, flexibilní hnutí, jakým jsou rastafariáni, získávají 

nové sympatizanty i díky způsobu, jímž potenciální členy 

oslovují. Poselství lásky, solidarity a bratrství vtělenému do 

reggae písní je zpravidla ochotněji dopřáváno sluchu než 

autoritativnímu a mravokárnému hřmění z kazatelny.  

     Jedinci bílé pleti žijící na Západě ovšem jen velmi 

zřídka přijímají nauku v její ucelené podobě. Mnohem častěji 

bývají z věroučného systému extrahovány jen ty jeho aspekty, 

jež korespondují s vnitřním a kulturním založením příjemce, 

zatímco doktríny, které by mohly být problematické, jsou 

záměrně přehlíženy. Mladí lidé, ve snaze podobat se svým 

idolům z hudební scény, přejímají pouze externálie – 

povrchovou část nauky, zatímco niterné záležitosti víry, jež 

jsou jejím vlastním jádrem (např. uznání Haile Selassieho 

božské podstaty), ponechávají na okraji svého zájmu. I u těch, 

co sami sebe prohlašují za věřící rasty,125 je zájem a 

identifikace s tímto myšlenkovým směrem spojena více 

s povrchními aspekty rastafarianismu (reggae, dready, Dread 

Talk, móda), které představují hlavní objem jejich porozumění 

a vazbu na toto hnutí. Atributy rastafarianismu slouží spíše 

jako prostředek sebestylizace a instrument, jehož pomocí se 

                                                
125 Ovšem z pohledu rastafariánů človeka nedělá rastafariánem jeho vlastní 
přesvědčení, že jím je. Člověk je rastafariánem pouze za předpokladu, je-li 
za něj považován respektovanou komunitou. 
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lidé začleňují do komunity stejně smýšlejících jedinců. 

Sympatie k rastafarianismu bývá živena spíše lidovými mýty než 

hlubší znalostí jeho podstaty. Je sporné, zda tyto jedince 

řadit mezi rastafariány. V zájmu terminologické korektnosti by 

bylo patrně vhodnější v jejich případě označení rastafarián 
alespoň uzávorkovat či opatřit předponou pseudo, či 

přívlastkem kulturní či externí.  

     V západním prostředí již nelze hovořit o rastafarianismu 

jako o náboženském jevu, ale spíše o rastafarianismu jako 

kulturním fenoménu globálního věku.  
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8. PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1: Rastafariánský chrám Shashamane, Etiopie. 

 

 
                                          foto: T. Kottanová (2006) 
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Příloha č. 2: Muslim sympatizující s rastafari při modlitbě,  

              Djene, Mali. 

 

 
                                          foto: T. Kottanová (2006) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Příloha č. 3: Zákoník Samuela Browna pronášený formou  
              proklamace při rasta setkáních. 

 

1. We strongly object to sharp implements used in 
the desacration of the figure of Man; e.g., 

trimmig and shaving, tatooing of the skin, and 

cutting of the flesh. 

2. We are basically vegetarians, making scant use 
of certain animal flesh, outlawing the use of 

swine`s flesh in any form, shell fishes, 

scaleless fishes, snail, etc. 

3. We worship and observe no other God but 

Rastafari, outlawing all other forms of Pagan 

worship yet respecting all believers. 

4. We love and respect the brotherhood of 

mankind, yet our first love is to the sons of 

Ham. 

5. We disapprove and abhor utterly hate, 

jealousy, envy, deceit, guile, treachery, etc. 

6. We do not agree to the pleasures of present-
day society and its modern evils. 

7. We are avowed to create a world of one 

brotherhood. 

8. Our duty is to extend the hand of charity to 
any brother in distress, firstly for he is of 

the Rastafari order-secondly, to any human, 

animals, plants, etc. 

9. We do adhere to the ancient laws of Ethiopia. 

10. Thou shall give no thought to the aid, title 
and possession that the enemy in his fear may 

seek to bestow on you; resolution to your 

purpose is the love of Rastafari. 

 
Ras Samuel E. Brown, „Treatise on the Rastafarian Movement“, The Journal of 

Caribbean Studies, 1966, roč. 6, č. 1. In L.E. Barrett Sr., The 

Rastafarians, Boston, 1988, 87. 
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Příloha č. 4: Pravidla pro vstup do chrámu, 

              Shashamane, Etiopie. 

 

 
                                          foto: T. Kottanová (2006) 
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Příloha č. 5: Rastafariánské bubny, Shashamane, Etiopie.  

 

 
                                                  foto: T. Kottanová (2006) 
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Příloha č. 6: B. Marley – Chanting Down Bybylon (text). 

 

Come we go burn down babylon one more time 

(come we go burn down babylon one more time); 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon); 

For them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 

Them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 

So come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon)! 

 

Men see their dreams and aspiration-a 

Crumble in front of their face, 

And all of their wicked intention 

To destroy the human race. 

 

And how I know - and how I know - and that's how I know: 

A reggae music, mek we chant down babylon; 

With music, mek we chant down babylon; 

This music, mek we chant down babylon; 

This music, come we chant down babylon. 

 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon one more time); 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon); 

For them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 

Them soft! me say, them soft! (ah-yoy!) 

So come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon)! 

 

Me say, music you're - music you're the key, 

Talk to who? please talk to me, 

Bring the voice of - of the rastaman, 

Communicating to - 'cating to everyone. 
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How I (know) - how I know, how I (know) - how I know - 

And that's how I know: 

A reggae music, chant down - chant down - chant down babylon, 

Chant down babylon, chant down babylon, 

Chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music! (chant down babylon) 

 

Come we go burn down babylon one more time 

(come we go burn down babylon one more time); 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon); 

For them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 

Them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 

So come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon)! 

 

Men see their dreams and aspiration-a 

Crumble in front of their face, 

And all of their wicked intention 

To destroy the human race. 

 

And how I know - and how I know - and that's how I know: 

A reggae music, mek we chant down babylon; 

With music, mek we chant down babylon; 

This music, mek we chant down babylon; 

This music, come we chant down babylon. 

 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon one more time); 

Come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon); 

For them soft! yes, them soft! (ah-yoy!) 



 69 

Them soft! me say, them soft! (ah-yoy!) 

So come we go chant down babylon one more time 

(come we go chant down babylon)! 

 

Me say, music you're - music you're the key, 

Talk to who? please talk to me, 

Bring the voice of - of the rastaman, 

Communicating to - 'cating to everyone. 

 

How I (know) - how I know, how I (know) - how I know - 

And that's how I know: 

A reggae music, chant down - chant down - chant down babylon, 

Chant down babylon, chant down babylon, 

Chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music, chant down babylon! 

Reggae music! (chant down babylon) 
http://www.lyricon.net/texty-pisni/bob-marley/confrontation/chant-down-

babylon. Download 13. 4. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

SUMMARY 
Rastafari: Faktory ovlivňující popularitu hnutí a způsoby 

šíření rastafariánské nauky 

 

Rastafari: The Factors Influencing Popularity of the Movement 

and channels of diffusion 

 

Tereza Kottanová 

 

Rastafari is wide spread and popular movement among young 

people all around the world. There are many factors 

influencing the popularity of rastafarianism. The main reason 

for accepting the rastafarian’s philosophy (whole or in a 

part) by young people from western countries is rastafarian’s 

opposition to majority (Babylon) and it’s lifestyle. The 

widest chanell of diffusion of rastafarian’s thoughts is 

reggae music. Rastafari provides the identity for young people 

from the west part of the world and also for people from 

African diaspora and native born Africans. The Rastafarianism 

has influenced fashion, language, music etc. The movement have 

different meanings for each beliver or sympatizer (religious, 

kultural etc.). 

 

 

 


