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Úvodní poznámka k českému vydání. 

Český čtenář postrádal dosavad souborného díla o okultismu. Teprve ohromivé události světové 

války probudily pravý zájem o nauky, jimiž veřejnost neprávem pohrdala, a způsobily — jaká ironie! 

— v zoufalých hmotných poměrech, že lze vydati tak obsažné dílo. Okultistická literatura česká valem 

vzrůstá, ale jakoby předpokládala dostatek průpravných vědomostí, zabývá se dosud jen jednotlivými 

obory, jež zahrnuty jsou v její okruh. Papusovým dílem o tajné vědě předpokládáme, českým 

badatelům opravdu dílo základní a encyklopedické, jako východisko k dalšímu podrobnějšímu a 

speciálnímu studiu jednotlivých vědních oborů okultismu. 

Je-li Karel du Prel filosofem tajných nauk, je Papus vším právem jich metodikem a encyklopedistou. 

Jasně a dokumentárně podává začátečníkovi všechny předpoklady okultismu, historicky a 

systematicky uvádí jej v tajemné vědění minulosti, jež neopomíjí uvésti v soulad s vědou přítomnosti. 

Nutno uvésti k vědomí, že od doby, kdy Papus svoje monumentální dílo psal, uplynulo více než 20 

let, a od té doby mnoho se změnilo v poměru vědy okultní k vědě oficiální. Moderní věda byla 

přinucena v přemnoha případech uznati správnost předpokladů a tvrzení „vědy mágů“ a bude 

zapotřebí v tom směru dílo Papusovo doplniti. V té příčině nechť nejsme opět odkázáni na díla cizí, 

na literaturu překladovou. Zde nutno, aby čěští okultisté ujali se práce samostatné, původní. Bude to 

zkouška jejich vyspělosti a samostatné opravdovosti. 

KAPITOLA IV. 
 
Vyjadřování myšlenek. — Značky. — Vznik řeči. — Symbolické dějiny a jich výklad. — 
Smaragdová deska Hermova a její výklad. — Telesma. — Alchymie. — Výklad hermetických 

textů. — Kvalitativní geometrie. — Vlastní jména a jich užitek. 

Pokračujíce v našem studiu starobylé vědy až k základům svatyně, přistupovali jsme postupně 

k nejvšeobecnějším ideám, jež obsahovala. 

Leč naše dílo nesmí se tam zastaviti. 

Myšlenka, tak jak přebývá v mozku svého tvůrce, jest ostatním lidem neviditelna. 

Ježto tito všeobecně nedovedou se dorozumívati jinak než smysly, pochopí tuto myšlenku jen 

znázorněnou. 

Myšlenka, toť neviditelno. Abychom toto neviditelno učinili viditelné, jest zapotřebí, abychom užili 

značky. 

Značkou rozumím každý zevní prostředek, jehož člověk užívá k vyjadřování myšlenek. 

Prvky značek jsou: hlas, posuněk a kreslená znamení. 
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Jejich součástky: zvuk, pohyb a světlo.1 

Nuže se studiem značek jest nám počíti, abychom poznali, jakým způsobem egyptský kněz 

vyjadřoval ideje, jichž se mu dostalo zasvěcením. 

Je-li krásnějšího předmětu bádání pro myslitele než původ lidských jazyků? 

Jest zvláštní podívaná na dva muže znamenitého důvtipu a vzdělání, Claude de Saint-Martina, 

filosofe neznámého, a Fabre d’Oliveta, jak různými cestami přicházejí k téměř stejným závěrům 

v příčině této důležité otázky. 

Oba vzpírají se soustavě sensualistů, poslední dobou znovu přijaté positivisty, kteří tvrdí, že řeči jsou 

náhodným výsledkem lidských rozmarů, a oba vedeni byli při svém studiu hlubokou znalostí 

hebrejského jazyka. 

Komu máme věřiti? Těm, kteří znají jen jeden nebo dva moderní jazyky, aniž znají jich původ, nebo 

těm, kteří studiem všech starých jazyků došli poznání tří mateřských jazyků: čínštiny, sanskritu a 

hebrejštiny2, těm, kteří prohlašují, že původ lidských ras jest v existenci vznešeného Rozumu? 

„Nechť díváme se jakkoliv na původ lidského pokolení, kmenový zárodek myšlenky nemohl mu býti 

dán jinak, než znamením, a toto znamení předpokládá mateční ideu.3 

„Ano, nezklame-li mne moje nepatrné nadání, ukáži, že slova jež tvoří jazyky vůbec a slova 

hebrejského jazyka zvláště, nejsou ani dost málo náhodná nebo utvořená výbuchem náhodného 

rozmaru, jak bylo tvrzeno, naopak jsou vytvořena hlubokým rozumem; dokáži, že není jediného, jež 

bych dobře provedeným gramatickým rozborem nedovedl převésti na určité prvky, jež co do základu 

jsou povahy neměnné, ačkoliv co do tvaru nekonečně měnlivé.“ 

„Tyto prvky, jež tak nám lze zde zkoumati, tvoří onu část rozpravy, již jsem pojmenoval „Značky“. 

Obsahují, jak řečeno, hlas, posuněk a psaná znamení.“4 

„Vystupme ještě výše a uzříme původ těchto značek. 

„Hlas, posuněk a kreslená znamení označil jsem jako prvky slova, jako prostředky jeho, zvuk, pohyb 

a světlo; ale tyto prvky a prostředky byly by zbytečny, kdyby nebylo zákonů tvůrčí moci od nich 

nezávislé, která má zájem zmocniti se jich a jest schopna, aby je uvedla v činnost. Tato moc jest 

Vůle. 

„Zdržím se, abych jmenoval její princip; neboť nejen, že bylo nesnadno jej pochopiti, nýbrž není zde 

ani na místě, aby bylo o něm mluveno. Ale jsoucnost vůle nebyla by popřena ani nejrozhodnějším 

skeptikem, poněvadž by nemohl o ní pochybovati nechtěje a v důsledku toho neuznávaje ji. 

„Avšak členěný hlas a souhlasný neb odporující posuněk jest a může býti jen výrazem vůle. Ona jest 

to, vůle totiž, jež zmocňujíc se zvuku a pohybu nutí je, aby byly jejími tlumočníky a zevně vyjadřovaly 

její niterná hnutí. 
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„Je-li však vůle jedna, bylo by nutno, aby všechna, třeba různá hnutí byla stejná, to jest, aby 

vzájemně byla táž u všech jedinců, kteří je pociťují. Tak člověk, jenž něco chce a dotvrzuje svoji vůli 

posuňkem neb zabarvením hlasovým, nepociťuje jiného hnutí než každý jiný člověk, jenž chce a 

dotvrzuje tutéž věc. Posuněk a zvuk hlasu, jež provází tvrzení, jsou určeny, aby naznačovaly zápor; a 

není na světě člověka, jemuž by nebylo lze naznačiti posuňkem nebo zabarvením hlasovým, že ho 

milujeme nebo nenávidíme, že chceme nebo nechceme něco, co se tím vyjadřuje. Není zapotřebí, 

abychom se o tom předem dohodli. Jest to jednotná mohutnost, jež spontanně se projevuje a jež 

vyzařujíc z jednoho volního ohniska odráží se v druhém. 

„Přál bych si, aby bylo také tak snadno dokázati, že stejně bez dohodnutí a jediné silou vůle se 

přeměňuje posuněk a zabarvení hlasové, podnícené kladem nebo záporem, v různá slova; a čím to 

je na příklad, že slova ano a ne5, mající týž smysl a způsobující touž inflexi a týž posuněk, přece 

nemají stejného zvuku; kdyby to však bylo tak snadné, byl by mohl zůstati do nynějška původ slova 

neznámý? 

„Jak, že tolik učenců vyzbrojených jednak syntesou jednak analysou, by nebylo rozluštilo záhadu 

člověku tak důležitou? Že ve slově není nic konvenčního, doufám, dám vycítiti svým čtenářům, kteří 

mne budou pozorně sledovati; neslibuji však, že dokáži jim geometrickým způsobem pravdu, jež je 

onaké přirozenosti; znáti ji jest mnohem důležitější, než ji vtěsnati v algebraickou rovnici. 

„Vraťme se. Vůle uzpůsobí si zvuk i pohyb, jež jsou jí k službám; to znamená, že zvuk za pomoci 

určitých vhodných ústrojí jest členěn a mění se v hlas; pohyb jest vymezován a měněn v posuněk. 

Ale hlas a posuněk jsou jen chvilkové a prchavé. Záleží-li lidské vůli na tom, aby vzpomínka na hnutí, 

jež projevila, přežila hnutí samo, a na tom skoro vždy jí záleží, tehdy nemajíc prostředku, aby 

zachytila a vyjádřila zvuk, zmocňuje se pohybu a pomocí ruky, jež jest jejím nejvýraznějším orgánem, 

najde s velikým úsilím tajemství, jak kresliti na stromové kůře nebo rýti do kamene posuněk, jejž 

předem určila. 

„Ejhle původ kreslených značek, jež jsouce obrazem posuňku a symbolem hlasového zabarvení, 

stávají se jedním z nejplodnějších prvků řeči; rychle se uplatňují a poskytují člověku nevyčerpatelnou 

možnost kombinací. Jejich vznik není nikterak konvenční, neboť ne jest vždycky ne a ano vždycky 

ano, člověk je člověk. Jako však jejich tvar jest silně závislý na kresliči, jenž první pokouší se, aby 

naznačil svá hnutí, tak může se vlouditi mnoho bezděčného a tvar může se odlišovati tak, že nastane 

potřeba dohody, aby zabezpečena byla jeho pravost a schváleno bylo jeho užívání. Také nikde jinde 

nesetkáme se s užíváním písma, nechť jest jakékoliv, než u lidu pokročilého v civilisaci a 

podřízeného zákonům řádné vlády. Můžeme býti jisti, že tam, kde jsou psané značky, jsou i občanské 

zvyky. Všichni lidé, nechť jsou jakkoliv divocí, jen když jsou lidmi, mluví a sdělují své myšlenky; ale 

nepíší všichni, ježto není zapotřebí konvence k zavedení nějaké řeči, kdežto k zavedení písma jest jí 

potřebí vždy. 
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„Ačkoliv tedy psané značky předpokládají dohodu, jak právě jsem řekl, nesmí se zapomenouti, že 

jsou symbolem dvou věcí, jež v nich nejsou předpokládány, totiž hlasového zabarvení a posuňku. 

Tyto se rodí ze spontanního výbuchu vůle. Tamty jsou výsledkem uvažování.“6 

Zasvěcenec maje značky, vhodné, aby vyjádřily jeho myšlenku, byl povinen říditi se ještě jinou 

úvahou, zřetelem na svého příštího čtenáře. 

Bylo nutno vytvořiti řeč přizpůsobenou předem inteligenci toho, jemuž byla určena, takovou řeč, v níž 

napsané slovo, představující davu jen hromadu bizarních značek, by bylo vidoucímu zjevením: 

„Zcela jinak si počínali v dávných dobách egyptští mudrcové, když psali písmem, jemuž říkali 

hieroglyfy, jimž nikdo nerozuměl, kdo jich nepochopil, a každý jim rozuměl, kdo pochopil Moc, 

Vlastnost a Přirozenost věcí, jež znázorňovaly. 

„Z nich sestavil Horus Apollon v řečtině dvě knihy a Polyfil je dále vyložil v milostném snu.“ (Rabelais, 

kniha I., kap. IX.) 

Teoretická idea, jež určovala výběr této řeči, byla idea trojího hierarchického odstupňování, Tři světy, 

naznačené Rabelaisem v předcházejícím citátu. 

Tato idea, aby určité vědomosti byly pojaty ve zvláštní okruh, je tak obecná všem dobám, že vidíme 

v přítomném století krajního rozšíření a proniknutí věd, jak obecné vědy — matematika, přírodní 

vědy, medicína — se obklopují hradbou odborných slov. Jaký div, že hledáme týž zvyk u starých? 

Vraťme se k trojúhelníku tří světů: Fakta — Zákony — Principy a uzříme, jak zasvěcenec dovede 

třemi různými prostředky vyjádřiti jednu ideu, totiž ve smyslu positivním, komparativním a 

superlativním. 

1. — Zasvěcenec může užívati slov, jež každý pochopí, tím, že prostě mění hodnotu slov podle 

stupně inteligence těch, jež chce poučiti. 

Vezměme prostý příklad, na př. tento: 

Dítě předpokládá otce a matku. 

Promlouvaje ke všem bez rozdílu bude mluviti spisovatel ve smyslu positivním, řka: 

Dítě předpokládá otce a matku. 

Chce-li vyloučiti z porozumění této myšlence lidi materiální inteligence, totiž ty, jimž povšechně se 

říká dav, promluví ve smyslu komparativním (přirovnání), přecházeje z oblasti faktů do oblasti 

zákonů, řka: 

Neutrum předpokládá positivum a negativum. 

Rovnováha předpokládá aktivum a passivum. 
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Lidé sběhlí ve studiu přírodních zákonů, ti totiž, jimž v naší době všeobecně se říká učenci, dokonale 

pochopí smysl těchto zákonů, nesrozumitelných venkovanu. 

Je-li však nutno vyloučiti z porozumění nějaké pravdě ty učence, z nichž stali se teologové nebo 

pronásledovníci, postoupí spisovatel ještě o stupeň výše, vstoupí přímo do oblasti symboliky, do 

světa principů, řka: 

Koruna předpokládá Moudrost a Inteligenci. 

Učenec zvyklý na luštění problémů, jež se mu naskýtají, rozumí slovům tak, jako jsou, ale není s to 

postřehnouti vztah, jenž je spojuje. Dovede dáti větě smysl, ale chybí mu pevný podklad; není si jist 

přesným výkladem; rovněž krčí rameny, objeví-li se podobné věty v hermetických knihách a přechází 

je volaje: mysticism a podvod! 

Nepřál-li si toho spisovatel? 

2. — Zasvěcenec může užíti různých značek podle toho, ke komu se chce obrátit. 

Takové metody se zálibou užívali egyptští kněží, kteří podle potřeby psali hieroglyfy foneticky nebo 

ideograficky.7 

Objasněme to však ještě příklady a užijme pro větší srozumitelnost téže myšlenky jako v prvém 

případu: 

Dítě předpokládá otce a matku. 

Kněz promlouvaje k davu nakreslil prostě dítě mezi otcem a matkou, nebo vyjádřil onu větu slovem. 

Chtěl-li omeziti počet čtenářů, vstoupil do světa zákonů, a algebraické značky, jež pochopí učenec, 

budou se řaditi takto: 

Znamená-li značka ∞ neutrum, dítě, napíše: 

∞ předpokládá + a – 

Chce-li zúžiti ještě více oblast pochopení, užije ideografických značek odpovídajících principům a 

řekne: 

astrologicky: 6 + 9 = 8 

nebo geometricky: | + — = × 

Hned uvidíme, že tyto značky, jež nad to jsou s to roztrpčiti zvědavce, nejsou libovolné; právě 

naopak, hluboký rozum vedl jejich výběr. 

3. — Užití kvalitativní geometrie připouští ještě jinou metodu: totiž užití jediného a téhož znamení, jež 

lze pojmouti v nižných významech, podle čtenářova porozumění. 
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Na příklad tato značka: 6, neškolenému vědecky neznačí, než bod v kruhu. 

Učený pochopí, že tato značka představuje obvod a jeho střed, nebo astronomicky slunce a v širším 

smyslu pravdu (učenec zřídka překročí tento stupeň). 

Zasvěcenec v tom uvidí Princip a jeho rozvinutí, Ideu v jejím původu, Boha ve věčnosti, krom 

předchozích významů. Hned uvidíme vznik těchto výkladů. 

Metody, o nichž právě mluvím, sloužily hlavně k pojednávání o nejskrytějších předmětech zasvěcení; 

užití jich najdeme v hermetických knihách a v obřadech magie. Existuje ještě jiný prostředek, užívaný 

v celém starověku ke sdělování pravd, objevených ve svatyních; míním symbolická vypracování. 

Je-li lepšího prostředku ke sdělení nějaké pravdy nad zaujetí obrazotvornosti na místě paměti? 

Vypravujte venkovanu nějaký děj, zapamatuje si jej, a táčky dochovají potomstvu příběhy Vulkána a 

Venuše. Bude tomu tak i se zákony Keplerovými? 

Doznávám, že by mi bylo nesnadné představiti si bodrou venkovanku, sedící v koutku u kamen, a 

vypočítávající astronomické zákony. Symbolické vypravování obsahuje přece jen pravdy jiné 

důležitosti. 

Venkovan vidí v něm jen příjemné vzrušení obrazotvornosti; učenec s úžasem odhaluje v něm 

zákony slunečního pohybu a zasvěcenec, rozbíraje vlastní jména, vidí v něm klíč k velkému dílu a 

z toho pochopí trojí smysl obsažený v tomto vypravování.8 

Považoval jsem za nutné shrnouti tyto metody v určitý celek, abych umožnil čtenáři je poznati na ráz. 

Nyní jest se nám vrátiti ke každé zvlášť, při čemž je rozvineme, abychom jasně viděli, jak se jich 

užívá. 

I. 

K prvé metodě připíná se teoreticky a prakticky obdivuhodný přehled okultní vědy, zářná to syntesa, 

před níž zasvěcenci vždycky uctivě se skláněli; mám v úmyslu promluviti o smaragdové desce, 

přičítané Hermovi Trismegistovi. 

Rozebereme tuto stránku a znovu v ní najdeme myšlenky, jež jsme naznačili v minulých kapitolách; 

napřed uvedeme její znění. 

Hermova smaragdová deska 

„Toť pravdivé, beze lži, nejpravdivější. 

„Co jest dole, jest jako, co jest nahoře, a co jest nahoře, jest jako, co jest dole, aby způsobeny byly 

zázraky jediné věci. 
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„A jako všechny věci povstaly z jednoho, tak zrodily se všecky věci v této jedné věci přizpůsobením. 

„Slunce jest jejím otcem, měsíc její matkou, vítr nosil ji ve svém břiše, země jest její živitelkou; otec 

všeho, telesma celého světa jest zde; síla její jest úplná, byla-li obrácena k zemi. 

„Oddělíš zem od ohně, jemné od hrubého, jemně s velikou dovedností. Vystoupí ze země na nebe a 

opětně sestoupí na zem a přijímá sílu věcí hořejších a dolejších. Tím se ti dostane veškeré slávy 

světa a všecka temnota od tebe odstoupí. 

„Toť silná síla nad všechny síly, neboť přemůže každou věc jemnou a pronikne každou věc pevnou. 

„Tak byl stvořen svět. 

„Z toho vzejdou bezpočetné adaptace, jichž prostředek jest zde. 

„Proto byl jsem nazván Hermem Trismegistem, maje tři části filosofie světa. 

„Dokonáno jest, co jsem pravil o díle Slunce.“ 

Toť pravdivé 

Beze lži 

Nejpravdivější 

Smaragdová deska počíná trojicí. Hermes potvrzuje tedy hned prvním slovem zákon, jenž řídí celou 

přírodu. Víme, že trojnost se mění v hierarchii označenou názvem: Tři světy. Jest to tedy táž věc 

uvážená s trojího různého hlediska, jež nám ona slova předkládají k úvaze. 

Tato věc jest pravda a její trojnásobný projev ve třech světech: 

Toť pravdivé. — Pravda smyslová, shodující se se světem fysickým. — Toť hledisko, jež studuje 

současná věda. 

Beze lži. — Opak předešlého hlediska. Filosofická pravda, jistota, shodující se s metafysickým či 

mravním světem. 

Nejpravdivější. — Sjednocení obou předešlých hledisek; tese a antitese k utvoření syntesy. — 

Pravda inteligibilní, shodující se s božským světem. 

Lze pozorovati, že výklad, jejž jsem podal již v předešlém o čísle tři, dochází zde zřejmě použití. 

Pokračujme však: 

Co jest nahoře, 
jest 

jako, co jest dole  

a 

 

Co jest dole, jest 
jako, co jest 

nahoře 
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aby způsobeny byly zázraky jediné věci. 

Rozložíme-li takto tuto větu, zase najdeme dvě trojnosti, či spíše jednu trojnost uváženou s dvou 

hledisek, positivního a negativního: 

positivní 

 

nahoře 
obdobné s 
dole 

negativní 

 

dole 
obdobné s 
nahoře 

Najdeme pak zase metody a okultní vědy, analogii. — Hermes praví, že positivní (nahoře) jest 

obdobné s negativním (dole), vystřihá se však říci, že jsou si podobny. 

Konečně vidíme utvoření čtyř převedením tří v jednotu:9 

Aby způsobeny byly zázraky jediné věci. 

Nebo sedmi převedením šesti (dvou trojností) v jednotu. 

Vyjadřuje-li čtyři a sedm stejnou věc,10 lze s určitostí přijmouti kteroukoliv z obou aplikací. 

Srovnejme výklad druhé věty s výkladem prvé a uvidíme: 

Že nutno pozorovati Pravdu s trojího hlediska, fysického, metafysického a především spirituálního. 

Tehdy jediné k tomuto poznání lze užíti metody analogické, jež přispěje k pochopení Zákonů. 

Že konečně jest nutno mnohost Zákonů převésti v jednotu tím, že objevíme princip či první příčinu. 

Hermes promlouvá dále o studiu vztahů mnohosti a jednoty, čili stvoření a stvořitele, řka: 

A jako všechny věci povstaly z jednoho, tak zrodily se všecky věci v této jedné věci přizpůsobením. 

Hle, v několika slovech celá nauka svatostánku o stvoření světa. Stvoření přizpůsobením čili 

čtverností, odhaleným v Sefer Jecirah11 a v deseti prvních kapitolách Mojžíšova Berešitu.12 

Tato jediná věc, z níž všechno pochází, toť Všeobecná Síla, jejíž zplození popisuje Hermes: 

Slunce (positivní) jest její otec. 

Měsíc (negativní) jest její matka. 

Vítr (receptor) nosil ji ve svém břiše. 

Země (materialisace, vzrůst) jest její živitelka. 

Tato věc, již nazývá telesma (vůle), jest tak důležitá, že se odvažuji, i za cenu přílišného prodloužení 

tohoto výkladu, uvésti mínění mnohých spisovatelů o tomto předmětu: 
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„Stává jistý smíšený činitel, přirozený i božský, tělesný i duševní, všeobecný tvárný prostředkovatel, 

společný jímač záchvěvů pohybu i obrazů formy, fluidum i síla, jejž bylo by lze jistým způsobem 

nazvati imaginací přírody. 

„Pomocí této síly všechna ústrojí nervová vzájemně potají jsou ve styku; odtud rodí se sympatie a 

antipatie; odtud pocházejí sny; tam odtud povstávají zjevy jasnovidu a nadpřirozených vidění. Onen 

všeobecný činitel přírodního dění jest od Hebreů a barona Reichenbacha, toť astrální světlo 

Martinistů. 

„Skutečnost a možnost užití této síly jest veliké arkanum praktické magie. 

„Astrální světlo magnetuje a zahřívá; osvětluje a magnetisuje; přitahuje, odpuzuje; oživuje, ničí; 

zhušťuje, rozlučuje; rozbíjí a znovu shromažďuje všechny věci z popudu mocných vůlí.“ (E. Lévi, 

Histoire de la Magie, str. 19.) 

„Čtyři nezvažitelná fluida jsou jen různými projevy téhož všeobecného činitele, jímž jest světlo.“ (E. 

Lévi, Clef des Grand Myst., 207.) 

„Mluvili jsme o látce rozložené v nekonečnu. 

„Jednotná látka, jež jest nebem i zemí, jest podle odstupňování polarisace buď jemná neb pevná. 

„Tato látka jest, co Hermes Trismegistos nazývá veliké telesma. Vydává-li jas, nazývá se světlem. 

„Ona jest zároveň látkou i pohybem. Jest to fluidum a stálá vibrace.“ (E. Lévi, C. des G. M., 117.) 

„Veliký magický činitel projevuje se čtverým druhem jevů a byl podroben ohmatávání profánních věd 

pod čtyřmi různými jmény: tepla, světla, elektřiny, magnetismu. 

„Veliký magický činitel jest čtvrtý výron prvotního života, kdežto slunce jest třetím útvarem tohoto.“ (E. 

Lévi, D., 152.) 

„Tento sluneční činitel jest živen dvěma opačnými silami; silou přitažlivosti a silou promítání, což 

přimělo Herma, aby řekl, že stále vystupuje a sestupuje.“ (E. Lévi, 153.) 

 שחנ

„To slovo, užité Mojžíšem, čte-li se kabalisticky, dává nám vymezení a popis tohoto všeobecného 

magického činitele, zobrazeného ve všech teogoniích hadem a jemuž Hebreové dali též jméno: 

od = +  
ob = – 
aur = ∞  
 רוא
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„Všeobecné světlo, když magnetuje světy, nazývá se astrálním světlem; když utváří kovy, jmenuje se 

azoth či merkur mudrců; když dává zvířatům život, nutno zváti je živočišným magnetismem.“ (E. 

Lévi.) 

„Pohyb jest dech boží, činný ve stvořených věcech; toť onen všemocný princip, jenž jsa jeden a 

jednotný svou přirozeností a snad i svým původem, nicméně jest příčinou a působcem nekonečné 

různosti jevů, jež tvoří nepojmenovatelné kategorie světů; jako bůh on oživuje a vyhlazuje, pořádá a 

ruší podle odvozených zákonů, jež jsou příčinou všech spojení a přeměn, jež nám lze pozorovati 

vůkol sebe.“ (L. Lucas, C. N., str. 34.) 

„Pohyb jest nevymezený stav povšechné síly, jež oživuje přírodu; pohyb jest základní síla, jediná, 

kterou chápu a jíž nutno, podle mého soudu, užíti k vysvětlení všech přírodních jevů. Neboť pohyb 

jest schopen jistého plus a minus, to jest zhuštění a rozšíření, elektřiny, tepla a světla. 

„Také jest schopen kombinace zhušťování. Konečně shledáme při něm organisaci kombinací těchto. 

„Pohyb, o němž předpokládáme, že je materiálně i intelektuálně činný, dává nám vysvětlení všech 

jevů.“ (Louis Lucas, Medicine nouvelle, str. 25.) 

„Pohyb, o němž předpokládáme, že jest nevymezený, jest schopen, aby se zhušťoval, organisoval, 

soustřeďoval čili tonalisoval. 

„Zhušťuje-li se, vydává sílu relativní mohutnosti. 

„Organisuje-li se, nabývá schopnosti vésti, říditi zvláštní ústrojí, ba i skupiny ústrojí. 

„Soustřeďuje-li se konečně, tonalisuje-li se, může působiti na každý stroj a říditi ústrojný celek.“ (Louis 

Lucas, Medicine nouvelle, str. 45.) 

„Fluidum, jež proniká všechny věci, způsobuje v duši světa, kterou obklopuje, proud lásky čili 

přitažlivosti a proud hněvu čili odpudivosti. 

„Tento elektromagnetický éter, jímž jsme magnetováni, toto ohnivé tělo Ducha svatého, jež bez 

ustání obnovuje tvářnost země, jest poután tíhou naší atmosféry a přitažlivostí zeměkoule. 

„Přitažlivá síla poutána jest do středu věcí a promítavá síla na jich obvod. Tato dvojí síla působí 

v opačných silokřivkách, jež nikdy se nesetkají. Jest to týž pohyb jako pohyb Slunce, jež bez ustání 

přitahuje a odpuzuje hvězdy své soustavy. Každý projev života řádu mravního i fysického jest tvořen 

krajním napětím těchto dvou sil.“ (Christian, L‘Homme rouge de Tuileries.) 

Čtenář, žádostivý poznání, nebude se, doufám, na mne horšiti pro tyto poznámky, jež objasní 

předmět lépe, než nejkrásnější rozpravy vůbec. 

Hermes, když potvrdil tuto všeobecnou sílu, přistupuje k praktickému okultismu, k obnovení člověka 

sebou samým a hmoty člověkem obnoveným. 
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Dostatečné podrobnosti o tom lze najíti v Elixíru života,13 jejž vydal kterýsi indický čéla, a v dílech pí. 

Blavatské,14 jakož i v Rituálu Elifase Léviho. 

Jest přece ještě něco, k čemu nezbytně jest mi přikročiti, aby objasněny byly některé dějinné zprávy, 

totiž hermetická filosofie. 

O alchymii. 

Alchymistům vděčíme, že výsledky antické vědy z větší části se nám dochovaly. Nelze mi však 

zabývati se principy, jež vedly ony hledatele, aniž bych studoval celou okultní vědu. Omezím se tedy 

v tomto krátkém přehledu, abych podal povšechnou ideu úkonu, na němž zakládají se symbolická 

vypravování.15 

Někteří se domnívají, že jest nemožno seznati úkon velikého díla bez znalosti výroby filosofického 

kamene; toť omyl. Alchymisté dokonale popsali operace, jež prováděli. Nejsou tak docela nejasní, 

mimo jeden bod, a ten jest hmota užitá při operacích. 

Nyní, dříve než přistoupíme k tomuto předmětu, dlužno rozluštiti dvě otázky: 

1. Co jest filosofický kámen? 

2. Je-li to klam, či jsou-li tu nezvratné důkazy jeho jsoucnosti? 

Již dávno vyhledával jsem přesvědčivé důkazy skutečnosti transmutace a nebylo mi lze jich vynajíti. 

Faktů ovšem nechybí, ale to, jak alchymisté je prováděli, bylo lze označiti za podvod, a tak neměly 

ceny pro vědeckou kritiku. 

Probíraje znamenité dílo p. Figuierovo,16 dílo to, v němž autor snaží se dokázati, že transmutace 

nikdy se neuskutečnila, objevil jsem tři fakta, tvořící nezvratné vědecké důkazy o přeměně 

bezcenných kovů ve zlato. Úkon byl proveden v nepřítomnosti alchymistově, jenž nedotknul se 

žádného přístroje a provaděč byl rozhodně výslovný nepřítel alchymie a nevěřil v jsoucnost 

filosofického kamene. 

Ostatně uveřejnil jsem kritiku oněch faktů ve 3. čísle „Lotusu“,17 k němuž obracím pozornost 

čtenářovu. Žádám tedy každého, jenž by chtěl popříti transmutaci, aby mi předem předložil vědecké 

popření těchto zkušeností, abych přestal aspoň věřiti v jich nepopíratelnost. 

Filosofický kámen jest prášek, jenž může míti několik různých barev dle stupně své dokonalosti, jenž 

však v praxi má pouze dvě: bílou a červenou. 

Pravý filosofický kámen jest červený. Tento červený prášek má tři mohutnosti: 

1. Přeměňuje roztavenou rtuť neb olovo ve zlato, když byla ho špetka na ně vhozena; pravím ve zlato 

a nikoliv v nějaký kov, jenž více méně se mu podobá, jak se domníval, nevím proč, kterýsi současný 

učenec.18 
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2. Tvoří silné počisťovadlo krve a užíván vnitřně rázem hojí jakoukoliv nemoc. 

3. Též působí na rostliny, aby rychle rostly, zrály a nesly plody v několika hodinách. 

Hle, tři doby, jež mnohým lidem připadnou jako pohádka, ale alchymisté v té příčině jsou za jedno. 

Ostatně stačí trochu úvahy, abychom seznali, že tyto tři vlastnosti tvoří jen jedinou, totiž posílení 

životní činnosti. 

Filosofický kámen jest tedy zcela jednoduše mohutné zhuštění Života19 v malém množství hmoty a 

působí jako kvas na tělesa, na něž byl vhozen. Postačí málo kvasu, aby veliké množství těsta 

„nabylo“; stejně postačí trocha filosofického kamene, aby probuzen byl život, obsažený v jakékoliv 

hmotě nerostné, rostlinné neb živočišné. Tu to máme, proč alchymisté nazývají svůj kámen lékem tří 

říší. 

Nyní známe s dostatek, co jest filosofický kámen, abychom jej rozpoznali dle popisu v některém 

symbolickém vypravováni, a na to nutno omeziti naši snahu. 

Nyní vizme, jak se vyrábí. 

Tuhle máme podstatné úkony: 

Vytáhnouti ze rtuti obecné zvláštní kvas, alchymisty zvaný rtutí filosofů. 

Působiti tímto kvasem na stříbro, aby z něho vytažen byl rovněž kvas. 

Spojiti kvas vytažený ze zlata s kvasem vytaženým ze stříbra, a s kvasem rtuťovým v křivuli z velmi 

pevného zeleného skla, vejčitého tvaru, hermeticky ucpati tuto křivuli a uložiti ji na kůži ve zvláštní 

peci, alchymisty nazvané athanor. Athanor neliší se od jiných pecí, než sestrojením, jež připouští, aby 

dlouho udržovala teplotu, a zvláštním tvarem zmíněného vejce. 

Tehdy (v době onoho pálení) a jediné tehdy vznikají určité barvy, na nichž založena jsou všechna 

alchymická vypravování. Hmota, obsažená ve vejci nejprve zčerná, zdá se, že všechno shnilo; tento 

stav označuje se názvem hlava havrana. Tato černá barva náhle jest vystřídána jasnou bělostí. Tento 

přechod z černé do bílé, z temnoty do světla, jest znamenitým zkušebním kamenem k poznání 

symbolického vypravování, jež pojednává o alchymii. Hmota, ustálená takto do bělosti, slouží 

k přeměně nečistých kovů (olova, mědi) ve stříbro. 

Pokračuje-li se v pálení, vidíme, že tato bílá barva mizí ponenáhlu, hmota se různě zabarvuje, 

počínajíc nejspodnějšími barvami vidma (modrou, zelenou), a končíc nejvyššími (žlutou, oranžovou), 

a dospívá konečně k rubínové červeni. Tehdy filosofický kámen jest téměř dohotoven. 

Pravil jsem, že jest téměř dohotoven, neboť v tomto stavu deset gramů filosofického kamene přemění 

pouze dvacet gramů kovu. Aby kámen se zdokonalil, jest zapotřebí, aby znovu byl vložen do vejce 
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s trochou filosofické rtuti a znovu byl zahříván. Úkon, jenž vyžadoval doby jednoho roku, vyžaduje 

pouze doby tří měsíců a barvy opět se objeví v témže pořádku jako poprvé. 

V tomto stavu přeměňuje kámen ve zlato tolik kovu, jež váži desetkrát více než on sám. 

Úkon opakuje se pak ještě jednou. Trvá pouze měsíc, kámen přeměňuje tisíckrát větší váhu kovu. 

Konečně dělá se to naposledy a získá se pravý dokonalý kámen filosofický, jenž přeměňuje 

desetitisícinásobnou váhu kovu v čisté zlato. 

Tyto úkony označují se názvem množení kamene. 

Čteme-li některého alchymistu, nutno tedy přihlédnouti, o kterém úkonu mluví: 

1. Mluví-li o výrobě rtuti filosofů, při čemž jistě bude nezasvěcenému nesrozumitelný. 

2. Mluví-li o výrobě vlastního kamene, při čemž bude mluviti jasně. 

3. Mluví-li o množení, i tehdy bude naprosto jasný. 

Vyzbrojen těmito poznatky může čtenář rozevříti knihu P. Figuierovu a není-li nepřítelem mírného 

veselí, nechť čte od 8. do 52. strany. Hravě rozluští smysl symbolických vypravování, jež jsou tak 

temná panu Figuierovi a působí, aby se odvažoval tak obveselujících výkladů. 

Na důkaz toho uvádím toto vypravování, s nímž zachází jako s grimoirem (str. 41.): 

„Jest zapotřebí, aby se počalo při západu slunce, když manžel 
Červený a nevěsta Bílá spojili se v duchu života, aby žili 
v lásce a pokoji v přesném poměru vody  a země. 

Oba kvasy vloží se do vejčité 
křivule, jeden činný  či 
Červený, druhý trpný či Bílý. 

„Od západu pronikni temnotami k Severu. Různé stupně ohně. 

Hlava havrana, barvy díla. „Překážej manželi a odluč ho v době mezi zimou a jarem, 
přeměň vodu v jakousi černou zem a vznes se rozličnými 
barvami k Východu, na němž ukazuje se Úplněk. Po očistci 
objeví se bílé a zářící slunce.“ (Riplée.) 

Bílý. 

Přemýšlíme-li o symbolickém vypravováni, vždy jest nám hledati hermetický smysl, jenž byl nejvíce 

zakryt a jejž tam téměř určitě najdeme. Jako příroda jest všude táž, tak i vypravování, jež vyjadřuje 

tajemství velikého díla, bude moci rovněž znamenati oběh sluneční (solární myty) nebo život 

báječného hrdiny. Jediné zasvěcenec bude s to, aby pochopil třetí význam (hermetický) starých 

mytů,20 kdežto učenec v něm sezná jen význam první a druhý (fysický a přírodní, oběh slunce, 

zvířetník atd.), kdežto venkovani pochopí jen první význam (vypravování o hrdinovi). 

Příhody Venuše, Vulkána a Marta jsou s tohoto hlediska proslaveny u alchymistů.21 
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Podle toho všeho vidíme, že k dělání filosofského kamene jest zapotřebí času a trpělivosti. Kdo 

v sobě neumrtvil touhy po zlatě,22 nikdy nebude bohat; alchymicky řečeno. Abychom o tom se 

přesvědčili, postačí čísti životopisy dvou alchymistů XIX. Století, Cylianiho23 a Cambriela.24 

Cambrielův výklad alchymických hieroglyfů na pařížském Notre-Dame. 

 

„Na jedné ze tří velikých bran kostela Notre-Dame, pařížské to katedrály, totiž na oné se strany Hôtel-

Dieu (nemocnice), vytesán jest z velikého kusu, kamene uprostřed zmíněné brány a v čele chrámové 

předsíně zde vyobrazený hieroglyf, představující jasně, jak jen možno, celou práci a výrobek či 

výsledek filosofského kamene. 

I. 

„Pod tímto hieroglyfem, jenž jest vytesán z dlouhého a mohutného kvádru, nalézají se po levici a se 

strany Hôtel-Dieu dvě malé, plné a vypuklé obliny kruhové, jež představují surové či z dolů vyňaté 

kovové přírodniny (jež bude nutno připraviti několikerým tavením a pomocnými solemi.) 

II. 

„Na opačné straně jsou též takové dvě obliny či přírodniny; ale zpracované či zbavené škvárů, jež si 

přinášejí z dolů a jichž bylo použito při jich tvoření. 

III. 

„A v čele se strany chrámové předsíně jsou též takové dvě obliny či přírodniny, ale zdokonalené a 

úplně zbavené přímětků předcházejícím tavením. 

„Prvé představují kovové hmoty, jichž nutno užíti k započetí hermetického díla. 

„Druhé, zpracované, ukazují nám své vnitřní mohutnosti a odnášejí se k onomu člověku, jenž jest 

v jakési příhradě a obklopen i pokryt jsa plameny rodí se v ohni. 
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„A třetí zdokonaleně či úplně zbavené přímětků odnášejí se k babylonskému draku25 čili filosofické 

rtuti, v níž spojeny jsou všechny mohutnosti kovových přírodnin. 

„Tento drak jest v čele chrámové předsíně a nad oním člověkem, jenž obklopen a pokryt jest 

plameny, a konec drakova ocasu souvisí s oním člověkem na znamení, že jest z něho a že v něm se 

vytvořil, a obě jeho tlapy objímají athanor na znamení, že v něm jest či že má býti do něho dán 

k rozpuštění, a jeho hlava končí a spočívá pod nohama biskupa. 

„Řekl jsem tedy, že onen člověk, jenž se zrodil v ohni a přispěním létajících orlů,26 znázorněných 

několika květy, utvořenými ze čtyř spojitých listů, jimiž obklopen jest spodek jeho příhrady, vytvořil 

babylonského draka, o němž mluví Mikuláš Flamel, či filosofskou rtuť. 

„Tato filosofská rtuť vloží se do skleněného vejce a toto vejce uvede se v digesci čili dlouhé vaření 

v athanoru či peci, zakončené kulatým neb klenutým příklopem, na kterémžto klenutí umístěny jsou 

biskupovy nohy, pod nimiž nalézá se hlava drakova. Z tohoto merkuru (rtuti) vzniká život, jejž 

představuje biskup umístěný nad jmenovaným drakem. 

„Tento biskup drží prst na ústech aby vyjádřil divákům a příchozím, chtějícím poznati, co znamená: 

„Poznáte-li a rozluštíte-li, co představuji v tomto hieroglyfu, mlčte!…“27 

II. 

Dostatečně jsme odhalili první způsob, jak zasvěcenec podával své myšlenky. 

Nyní vraťme se k druhému způsobu a dle svého slibu odhalme užívání geometrických či 

astrologických znamení. 

Není ničeho tak nudného, jako výpočet vztahů mezi geometrickými obrazci a čísly, což najdeme 

skoro všade u spisovatelů, kteří zabývají se okultní vědou. Příčina té nudnosti jest v tom, že se při té 

příležitosti nerozhodli podati smysl těchto vztahů. 

K stanovení spojitosti idejí s geometrickými obrazci jest nám zapotřebí pevného východiska nám již 

známého. Východisko, z něhož vyjdeme, jsou čísla. 

Pro pochopení objevů, jež budou následovati, stačí, odvoláme-li se na závěr druhé kapitoly. 

Jest to jednotka, z níž vyplývají všechna čísla, a všechna čísla jsou jen různé aspekty jednotky 

vždycky stejné a·téže. 

Jest to bod, z něhož vyrůstají všechny geometrické obrazce, a všechny tyto obrazce jsou jen různé 

aspekty bodu.28 

Jednotka bude tedy znázorňována bodem. 

Prvé číslo, jež zplodí 1, jest 2. První obrazec, jejž zplodí bod, jest čára. 
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Dvojka (2) bude znázorněna čarou — jednoduchou nebo dvojitou — —. 

S čarou stane se předmětem úvahy ještě něco jiného, totiž směr. 

Čísla dělí se na lichá a sudá, rovněž čáry určují dva hlavní směry. 

Směr kolmý | znázorňuje činné. 

Směr vodorovný — trpné. 

První číslo, jež spojuje protiklad 1 a 2, jest trojka, 3. První úplný obrazec uzavřený jest trojúhelník. 

Tři (3) budou znázorněny tedy A. 

Vycházejíce z čísla 3 víme, že číslice opakují obecnou řadu, jest tedy 4 oktávou různící se od 1.29 

Následující obrazce jsou tedy sestavy předcházejících výrazů, nic jiného. 

Čtverka (4) bude znázorněna podvojnými protilehlými mocnostmi, to jest podvojnými čarami 

v protilehlém směru. 

2 mocnosti činné | | 
4 

 2 mocnosti trpné     

=  

Má-li se vyjádřiti výsledek, vyplývající ze 4, skříží se činné a trpné čáry tak, aby vznikl středobod 

průseku; jest to obrazec kříže, obraz Absolutna +. 

Číslici pět (5) odpovídá pětihrotá hvězda, symbolisující inteligenci (lidská hlava), jež řídí čtyři základní 

síly (čtyři údy) 1. 

Šest (6) =·3 + 3 = A B = 0.·Dva trojúhelníky, jeden kladný, druhý záporný. 

Sedm (7) = 4 + 3·= A 

Osm (8) = 4 + 4 =    nebo  

Devět (9) = 3 + 3 + 3 = A A A 

Deset (10) = věčný okruh  

Řekli jsme, že každé číslo představuje ideu a tvar. 

Nyní jsme s to, abychom sestavili tyto vztahy. 

Číslo Idea Tvar 

1 princip • 
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2 protiva — — 

3 idea A 

4 tvar; uzpůsobení  + 

5 pentagram 1 

6 rovnováha idejí A B 

7 
uskutečnění; 
spojitost idey a tvaru 

A 

 

8 rovnováha tvarů  
 

 

9 zdokonalení ideí 
A 
0 

10 věčný okruh  

Ostatní značky byly použity zasvěcenci, a jest tudíž nezbytno, abychom je znali; jsou to značky, jimiž 

označovány bývají planety. Jsou tím důležitější, že každá může býti vyložena kvalitativní geometrií, o 

níž právě hovoříme.30 

Činné a trpné jest znázorňováno u planet sluncem (6) a měsícem (9). 

Jejich vzájemná působnost dává vznik čtyřem živlům, jež zobrazuje kříž ( ). 

3 Saturn jest měsíc ovládaný živly. 

4 Jupiter jsou živly ovládané měsícem. 

5 Mars jest ohnivá část zvířetníkového znamení Skopce působícího na Slunce. 

7 Venuše jest slunce ovládající živly. 

8. Konečně syntesou všech předcházejících značek jest Merkur, jenž obsahuje slunce, měsíc a živly 

V kapitole VI. vrátíme se k velikému alchymickému pantaklu. 

Není-li užitečnost těchto značek na ráz zřejma, seznáme ji při aplikaci z následujícího. 

Abychom však uplatnili tyto poznatky, převeďme prvé věty smaragdové desky v geometrickou mluvu: 

Pravda ve třech světech  
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Co jest nahoře A 

jest jako 

co jest dole B 

Aby dokonány byly zázraky jediné věci 0 

A jako všechny věci byly a vyšly z jednoho 6 

Tak všechny věci zrodily se v této jediné věci uzpůsobením (kříž jest znamení uzpůsobení) – 

III. 

Kdybychom chtěli se rozhovořiti o symbolických vypravováních, této třetí metodě užívané ve 

starověku, bylo by nutno projíti celou mytologii. Přes to, že taková práce byla již podniknuta,31 

nedovolil by nám toho rámec našeho předmětu. 

Přece jen bych nerad zakončil tuto kapitolu, aniž bych uvedl některé výňatky, jež ukáží, jakým 

způsobem překladatelé·bible propadli omylu tím, že pojali její znění ve smyslu materiálním. Fabre 

d’Olivet právem postavil se proti těmto domněnkám, Saint-Yves d’Alveydre ještě více nás poučil, když 

v původní stav uvedl myšlenku Mojžíšovu. 

„Abych očistil zákonodárce Židů od teologických urážek, jimž byl vydám v příčině Otce lidského 

pokolení, prosím čtenáře, aby se mnou odhalil trojnásobný závoj, o němž jsem mluvil. 

„Podobaje se Jevemu, mužskému i ženskému jako on sám, má Adam mnohem širší význam ještě, 

než mu proti své vůli přikládají přírodní filosofové, když chtíce vyjádřiti kosmogonickou mohutnost, jež 

vyznačuje člověka jakožto jednotku fysickou, nazývají tuto mohutnost říší hominální (lidskou). 

„Adam jest hierogram toho vesmírného principu; představuje inteligentní duši samého vesmíru, 

vesmírné Slovo oživující soubor slunečních soustav nejen ve viditelném·řádu, nýbrž také a zvláště 

v řádu neviditelném. 

„Neboť, když Mojžíš mluví o principu oživovateli naší sluneční soustavy, nemíní již Adama, nýbrž 

Noema. 

„Jsa stín Jeveho, živoucí myšlenka a organický zákon Elohimů, jest Adam nebeskou esencí, z níž 

vyplývají všechna minulá, přítomná i budoucí lidstva nejen zde dole, nýbrž po celé nesmírnosti 

nebes. 

„Toť vesmírná duše života, nefeš haiah, té stejnorodé substance, které Mojžíš říká adamah, kterou 

Plato nazývá hořejší země. 
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„Nepodávám tu nijakého výkladu, vyjadřuji pouze doslovně kosmogonickou myšlenku Mojžíšovu; 

neboť takový jest Adam thebských svatyň a Berešitu, velký člověk nebeský všech starověkých 

chrámů, počínaje Gallií a konče Indií.32 

„Pověstný had domnělé zahrady rozkoší neznamená v egyptském textu Mojžíšově nic jiného, než co 

Geoffroy Saint-Hilaire vyjadřuje (přitahování sebe k sobě): nahaš, původní přitažlivost, jejíž 

hieroglyfem byl had nakreslený zvláštním způsobem. 

Slovo harum, jež zákonodárce Hebreů klade za předchozí hierogram, jest pověstný Hariman prvého 

Zoroastra a znamená vesmírný pohyb přirozené přírody, způsobený zmíněným principem.33 

„Vizme, co potom znamená domnělý Eden v hermetickém textu Mojžíše, kněze Osiridova: 

„Gan-Bi-Heden, sídlo Adama-Evy, znamená organismus vesmírné sféry času, organisaci souboru 

věcí časných. 

„Známé řeky, jichž počet jest čtyři v jedné, to jest, které tvoří organickou čtvernost, neznamenají o nic 

více Tigris a Eufrat než Tiberu, Sekvanu či Temži, neboť, pravím to znovu, deset prvních kapitol 

Mojžíšových jsou kosmogonie a ne zeměpis. 

„Rovněž ony domnělé řeky jsou ve skutečnosti vesmírná fluida, jež vycházejíce z Gan, mohutnosti to 

po výtce organické, svlažují časnou sféru, Heden, neohraničený to čas Zoroastrův, jež sama jest 

umístěna mezi dvě věčnosti, jednu dřívější, Kaedem, druhou pozdější, Gholim.34 

„Konečně ukážu na fénických etymologiích některých mythologických řeckých jmen, jak ve 

skutečnosti jsou důležitá vlastní jména pro racionelní výklad většiny starých mythů. 

 

Euridika. 

„Euridika (ευρυδικη) האר (rohe) vidění, jasnost, zřejmost. 
 .což značí a ukazuje na to, čemu předchází ευ (dobře) שיד

„Jméno této tajemné choti, kterou marně chtěl navrátiti světlu, znamená jediné nauku pravé vědy, 

učení o tom, co jest krásné pravdivé, jímž pokusil se Orfeus obohatit zem. Leč člověk, pokud 

nedospěl k intelektuálnímu světlu, nedovede hleděti pravdě ve tvář, aniž ji ztratí; opováží-li se hleděti 

na ni ve tmách svého rozumu, unikne mu. To je smysl každému známé báje o Euridice opět nalezené 

a ztracené.“ (Fabre d’Olivet.) 

Helena — Paris — Menelaos. 

Helena (Měsíc): ללה idea lesku, slávy, povznesení.35 
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Paris (Παρις): רב nebo רפ (bar nebo far) veškero plození, šíření, rozpietí; שי (iš) bytí – princip. 

Menelaos 
(Μενελαος): 

 

 všechno, co určuje, upravuje, vymezuje nějakou věc. Rozumová (Men) ןמ
schopnost, rozum, míra (latinsky mens – mensura) 
 aby ,(l) ל bytí – princip v činnosti; před to klade se předpona (aoš) שוא
vyjádřila poměr genitivní. 
Meneh-l-aoš. Schopnost rozumová nebo řídící bytí vůbec a člověka zvláště. 

 

Některé významy vlastních jmen. 

Θεος שוא (aos) bytost-princip, s předchozím písmenem ת θ th, jež značí dokonalost. 

Ηρωας שוא s předloženým ררה (herr) značí vše, co vládne. 

Δαιμων (Δημ) Země ve spojení se slovem ων, jsoucnost. 

Εον (Αιων) יא (aï) princip vůle, ústřední bod vývoje 

 .schopnost plodivá (Ion) ןוי

Toto poslední slovo znamenalo v užším smyslu holubici a bylo symbolem Venuše. Jest to známé 

Yoni Indů a Yn Číňanů, totiž tvárná přirozenost vesmíru. Odtud název Ionie, jehož se dostalo Řecku. 

Poesie (Ποιησις): 

 

 .ústa, hlas, řeč, hovor (fohe) האפ

 .vyšší bytost. Bytost princip, k obrazu božímu (iš) שי

Appolon: בא (ab neb ap) spojené s wolon. Otec vesmírový, věčné nekonečno. 

Dionysos (Διονυσος): 

 

Διος živý bůh (genitiv). 

νους duch a chápání. Chápání živého boha. 

Orfeus: 

 

 .Světlo (aur) רוא

 .Kdo ukazuje neb učí, s předponou ευ (dobře) .(rofé) אפר

Kdo ukazuje neb učí světlu. 

Herkules: 

 

 .výtečnost, svrchovanost (harr neb šar) ררש neb ררה

 .vše (kol) לכ

(Fabre d’Olivet.) 
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1 Fabre d’Olivet, La langue hébraïque restituée; viz též Claude de Saint-Martin, Le Crocodile. 

2 Fabe d’Olivet, La langue hébr. rest., úvodní rozprava. 

3 Saint-Martin, les Signes et les Idées, v knize Crocodile. 

4 Fabre d’Olivet, La langue hébr. rest. 

 אל a הכ 5

6 Fabre d’Olivet: Lang. hébr. rest., kap. IV., § 1. 

7 Viz Fabre d’Oliveta a Saint-Yves d’Alveydre-a. 

8 „Alchymická tradice vyžaduje, aby zasvěcovatel promlouval jen v podobenstvích nebo v jinotajných 

bajkách, ne však v bajkách vymyšlených pro zábavu. Ve velikém díle jest jen hlavní dějství, totiž 

transmutace, jež děje se podle stanovených fásí. Nuže, proč nelze pochopiti, že ten či onen 

spisovatel přistupuje k popisu oněch fásí pomocí různých předmětů? Pamatujte si, že kdo po něm 

přijde, bude se snažiti, aby silnější obrazotvorností předstihl svého předchůdce. Indové vyprávějí o 

vtělení Višnuově; Egypťané o pouti Osiridově; Řekové o plavbě Jasonově; druidové o mysteriích 

Thotových; křesťané, podle Johna Déea, o umučení Ježíše Krista; Arabové o osudech Aladinových a 

o zázračné lampě.“ 

Louis Lucas: Roman alchimique, str. 171. 

9 Viz konec prvé kapitoly. 

10 Viz konec druhé kapitoly. 

11 Papus ji přeložil 1887 a vydal v 7. čísle „Lotusu“; v češtině vyšla u O. Griese v Přerově. 

12 Viz Fabre d’Olivet, La Langue hébraïque restituée. 

13 Český překlad u O. Griese v Přerově. 

14 Isis Unveiled. 

15 Viz poznámku z Louis Lucase na předchozích stránkách. 

16 L’Alchimie et les Alchimistes. 

17 La Pierre philosophale prouvée par des faits. 

18 P. Berthelot. 

19 Viz ve III. kap. Studii o všeobecném životu. 
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20 Viz Ragon: Fastes initiatiques a La Maçonnerie occulte. 

21 Tamtéž. 

22 Viz obdivuhodně pojednání, nazvané „Světlo na cestu“. 

23 Hermès dévoilée. 

24 Cours d’Alchimie en dix-neuf leçons. 

25 To jest ono Hermovo telesma a pohyb Louise Lucase (Papus). 

26 Destilace (Papus). 

27 Cambriel: „Cours de philosophie hermétique“, str. 30 a sl. 

28 Kabala zakládá se na téže ideji. Všechny písmeny vznikají z Jediné, י tj. jod, a všechny vyjadřují její 

aspekty, jako příroda vyjadřuje různé aspekty Tvůrce. (Viz Sefer Jecirah.) 

29 Viz kap. II. 

30 Viz „Monas Hieroglyphica“ od Jana Dée v „Theatrum chymicum“. 

31 Ragon: „Maçonnerie occulte“. 

32 Saint-Yves d’Alveydre, str. 135, „Adam“. 

33 Saint-Yves d’Alveydre: „Mission des Juifs“. Uroboros. 

34 Saint-Yves d’Alveydre: „Mission des Juifs“, str. 136. Čtyři řeky. 

35 Tato Helena, jejíž jméno, užije-li se ho pro měsíc, značí zářící, tato žena, již Paris unese manželu 

Menelaovi, není nic jiného než symbol lidské duše uloupené principem plození principu myšlenky, pro 

niž morální a fysické vášně si vypovídají boj. 

KAPITOLA V. 

Analytické vyjádření myšlenek. — Analogické obrazce. — Magie. — Desatero předpokladů z 
„Odhalené Isidy“ od H. P. Blavatské. — Magický obrazec Agrippova čtverce. — Astrologie. — 

Čtení analogických obrazců. — Přizpůsobení trojnosti. 

V metodách, jichž zasvěcenec užije k vyjádření myšlenek, až potud nikdy jsme neviděli, že by 

všeobecná forma exposice doznala sebe menší změny. Hodnota použitých znaků se mění; na to 

však se omezuje celá metoda. 

Jak postupovati, abychom v souladný celek rozvinuli vztahy, jež tu jsou mezi projednávanými 

předměty? 
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Často připadneme, probírajíce se nějakým okultním pojednáním, na věty takovéhoto rázu: Orel 

odnáší se ke vzduchu, rčení to nepochopitelné, nenajde-li se k němu klíč. 

Klíč ten záleží celý v metodě výkladu, utvořené podle všeobecné methody tajné vědy, totiž analogie. 

Tato metoda záleží v tom, že ideje vytváří se takovým způsobem, aby pozorovatel mohl na ráz 

postřehnouti vztah mezi zákonem, faktem a principem pozorovaného jevu. 

Když fakt takto jest dán, můžete rázem odkrýti zákon, který jím vládne, a vztah mezi tímto zákonem a 

množstvím jiných faktů. 

Protože dvě věci (fakta), analogické s třetí (zákon), jsou navzájem analogické, určíte i vztah, jenž tu 

jest mezi pozorovaným faktem a kterýmkoli z ostatních jevů. 

Tato metoda, jak viděti, analysuje, objasňuje symbolická vypravování; také se jí užívalo jen ve 

chrámech a mezi žákem a učitelem. Zakládala se na sestrojení obrazců, sestavených určitým 

způsobem. 

Abychom nalezli klíč soustavy, pokusme se ji znovu zbudovati ze všech částí. 

Když jsem přečetl symbolické vypravování, učinil jsem objev, že tají se v něm trojí význam. 

Především význam positivní, vyjádřený samou základní myšlenkou vypravování: dítě pochází 

z matky a otce; pak význam srovnávací, vyjádřený vztahy osob: vztah světla, stínu a polostínu; 

konečně význam hermetický a tudíž velmi povšechný: zákon tvůrčí přírody, Slunce a Měsíc plodící 

Merkura. 

Zákon, jenž to všechno ovládá, jest zákon Tří. Principy jsou: činné, trpné, střední (neutrální). 

Aby se objevily vztahy těchto tří faktů: zplození dítěte, zplození polostínu a zplození Merkura, napíši 

je nad sebe a označím, který je princip činný (+), princip trpný (–) a princip střední (∞), takto: 

+ 

Otec 

Světlo 

Slunce 

– 

Matka 

Stín 

Měsíc 

∞ 

Dítě 

Polostín 

Merkur 

Stačí jen pohlédnouti na obrazec, abychom viděli, že vztahy jsou podivuhodně určeny. Všechny činné 

principy pozorovaných fakt jsou seřaděny pod týmž znakem +, jenž je řídí všechny; stejně se to má 

s principy trpnými a středními. 

Všechna fakta jsou seřaděna v témže uspořádání vodorovně tak, že čtouce obrazec kolmo ¯ vidíme 

vztah principů navzájem; čtouce jej vodorovně ® vidíme vztah faktů k principům, a přehlédneme-li 

celek, vidíme, že z něho vybaví se povšechný zákon. 
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Z tohoto uspořádání vyplývá to důležité pozorování, že tato fakta protože všechna fakta jsou 

ovládána týmž zákonem — jsou navzájem analogická a že lze zaměniti jedna druhými, při čemž 

nutno, má-li se zaměniti slovo, voliti jiné slovo ovládané týmž principem. 

Odtud veliký zmatek v mysli těch, kteří vidí dvě zdánlivé se neshodující fakta vzájemně spojená, jato 

v této větě: 

Náš androgynní merkur jest dítě vousatého slunce a jeho družky luny. 

Jaká může býti spojitost tohoto kovu s planetami a potomstvem, jež se jim přičítá? Mocno tu přece 

aplikovati analogické obrazce, neboť 

androgynní merkur (dítě) — jest střední 

vousaté slunce (otec) — jest činné 

družka luna (matka) — jest trpné 

a zde, hle, jejich spojitost: 

+ 
Slunce 
Otec 
zlato 

– 
Luna 
Matka 
stříbro 

∞ 
Merkur 

Dítě 
rtuť 

Ano, alchymista chtěl říci to, co my, zaměníme-li za slunce rovnomocné s ním zlato a za lunu 

rovnomocné s ní stříbro: 

Naše androgynní rtuť jest dítě zlata a stříbra. 

Všimněme si těch několika slov o alchymii v předešlé kapitole a úplně jim porozumíme. 

Také ostatní věty lze snadno převésti tomu, jenž zná jejich vztahy, kdežto nezasvěcenému zůstanou 

zcela nesrozumitelný. 

Tak alchymista nikdy neřekne: měniti pevné v tekuté, nýbrž: přeměniti (převrátiti) zem (pevné) ve 

vodu (tekuté). 
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Z toho vyplývá, že mnozí nevědomci, přijímajíce alchymické výroky doslovně a čtouce: 

„Změníš vodu v zem a oddělíš zem od ohně,“ přišli na mizinu, místo aby našli prostředek k přeměně 

vody v hlínu nebo aby oddělili zem od ohně. Nemálo přispěli k tomu, aby uvrhli okultní vědu 

v nedůvěru, jež k ní trvá do dneška. Dosavad není zapotřebí jíti daleko, abychom našli vzdělané lidi, 

kteří vážně tvrdí, že starověká fysika omezovala se na studium čtyř živlů, země, vody, vzduchu, ohně. 

To jsou lidé, jimž hermetické knihy připadají tak temné a to důvodně. 

Jestliže jsme dobře pochopili použití analogické metody, uvidíme ihned důležitost obrazců, jež určují 

vztahy různých předmětů. 

Tyto vztahy byly svrchovaně užitečné v praxi některých starověkých věd, z nich hlavně v magii a 

astrologii. 

Tolik předsudků panuje v příčině těchto věd, že jest zapotřebí několika slov výkladu. 

O magii. 

Magie byla převedením v praxi psychických vlastností získaných během různých stupňů zasvěcení. 

Staří, když všude zjistili jsoucnost života, zpozorovali také všeobecný vliv, jejž vykonává vůle. 

Rozvoj vůle jest tedy účel, jejž sledovati jest každému člověku, jenž se rozhodnul poroučeti přírodním 

silám. 

Tážete se: Lze tedy poroučeti těmto silám? 

Zajisté. Ačkoliv to krajně odporuje současným ideám, předkládám následující přehled jako pouhou 

zvláštnost, aniž se ho zastávám nebo mu odporuji. 

Smyslný svět jest prý se všech stran prostoupen jiným světem, jenž uniká činnosti smyslů a jest čistě 

duchovní; viditelný svět prý jest zdvojen jiným neviditelným světem. 

Tento neviditelný svět prý jest obýván duchovními bytostmi, zabírajícími mnoho tříd. 

Jedny, nevnímavé i pro dobro i pro zlo, ale schopné, aby se staly nástrojem obojího, označeny jsou 

názvem elementárních duchů či elementálů. 

Jiné, vitální to pozůstatky lidí nedostatečně vy vinutých, zkažené vůle a sebevrahů, označeny jsou 

názvem larvy. Řízeny jsou jedinou věcí, neukojitelnou žádostí. 

Konečně tento neviditelný svět prý jest obýván ještě našemi myšlenkami, jež působí jako skutečné 

bytosti. 

„Každá lidská myšlenka, jakmile se vybaví, přejde do vnitřního světa, v němž stane se z ní činná 

bytnost svou asociací, či jinými slovy splynutím s nějakými elementálem, to jest s některou 
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polointeligentní silou přírodní říše. Ona, jako činná inteligence, přežije tvora, jenž zplozen byl 

duchem, delší nebo kratší dobu podle toho, jak silná byla původně mozková činnost toho, jenž ji 

vytvořil.“ 

„Tak dobrá myšlenka trvá věčně jako účinně blahodárná moc, zlá myšlenka jako zločinný démon. A 

tak neustále zalidňuje člověk svou dráhu v prostoru jemu vlastního světa, v němž tísní se děti jeho 

fantasií, jeho tužeb, jeho popudů a vášní; tato dráha působí na každou smyslovou neb nervovou 

origanisaci, jež s ní jest ve spojení, v poměru její dynamické intensity. Buddhista to nazývá svým 

Shandba, Ind to jmenuje Karma.36 Adept vědomě involvuje svoje tvary; ostatní lidé, aniž jsou si toho 

vědomi, dají jim uniknouti.“37 

Činitel, jímž působí se na intelektuální síly, jest vůle. Viděli jsme ve III. kapitole,38 že lidské schopnosti 

samy o sobě jsou netečny k dobru i ke zlu, že jejich výkonnost mění se podíle popudu, jejž jim dala 

vůle. Má se to zcela stejně s oněmi elementály. 

Často se stává, že lidské bytosti docela nedbají užívati své vůle a snaží se vstoupiti ve styk 

s neviditelným světem. Tehdy zkažené bytosti, larvy, získávají prostředek k prodloužení svého 

chabého života tím, že zmocní se života lidí, kteří druhdy byli čaroději a nyní prý jsou spiritistickými 

medii. 

Mág liší se od čaroděje tím, že onen ví co činí a co z toho vznikne, kdežto tento naprosto toho neví. 

Tedy vůle jest velmi důležita, a v té příčině shodují se všechny tradice, jak o tom se vyslovuje Fabre 

d’Olivet: „Hierokles, když rozebral první způsob výkladu veršů, o něž běží, zlehka dotýká se druhého 

způsobu řka, že lidská vůle, je-li činná v silné duši, může působiti na prozřetelnost, je-li provázena 

pomocí s nebe a působí-li v souhlase s ním.“ 

„To zde bylo částí nauky, jíž vyučovalo se v mysteriích, a jež chráněna byla, aby se nešířila mezi 

nezasvěcenými. Podle této nauky, jejíž mocné stopy můžeme poznati u Platona, byla s to vůle, 

zesílená vírou, podrobiti si samu nutnost, poroučeti přírodě a činiti zázraky. Vůle byla princip, na 

němž založena byla magie Zoroastrových žáků. Ježíš, když obrazně řekl, že víra může přenášeti 

hory, jenom následoval teosofickou tradici, známou všem mudrcům. „Upřímné srdce a víra překonává 

všechny překážky,“ pravil Kong-ce; „každý člověk může se vyrovnati mudrcům a hrdinům, jichž 

památku národové uctívají“, pravil Meng-ce; nikdy to není moc, jež nám chybí, ale vůle; všechno se 

zdaří, jen když chceme.“ 

Tyto myšlenky indických teosofů najdeme i ve spisech Indů, ba i v knihách některých Evropanů, kteří, 

jak jsem již vypozoroval, neměli dostatek vzdělání, aby byli napodobovateli oněch. 

„Čím větší jest vůle, praví Böhme, tím větší jest bytost, tím mocněji jest oduševněna.“ Vůle a svoboda 

jest totéž.“39 

„Zdroj světla, magie to jest, jež činí z ničeho něco. Vůle, jež odhodlaně kráčí vpřed, jest víra; ona 

vytváří si v duchu vlastní tvar a podrobuje si všechno; jí dostává se duši moci, aby vnášela svůj vliv 
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do jiné a aby ji pronikla v její nejvnitrnější podstatě. Působí-li s Bohem, může pohnouti horami, lámati 

skály, zmařiti spiknutí bezbožných, uvésti je ve zmatek a děs; může konati divy, poroučeti nebesům a 

moři, ba může spoutati i smrt; všechno jest jí poddáno. Nelze vyjmenovati, čemu by nemohla 

rozkazovati ve jménu Věčného. Duše, jež vykonává tyto veliké věci, napodobuje pouze proroky a 

světce, Mojžíše, Ježíše a apoštoly. Takovou moc mají všichni vyvolení. Zlo mizí před nimi. Nic 

neuškodí tomu, v němž přebývá Bůh.“40 

Vztahů viditelného světa ke světu neviditelnému bylo použito na všechny duchovní bytosti, a mágové 

dali jim jména, jimiž domněle byly oslovovány. 

Jejich pomoc sloužila jen jediné věci, totiž, aby kolem adepta soustředěno bylo největší množství 

všeobecné síly, pohybu, jímž bylo mu lze docíliti výsledků, úměrných intensitě jeho psychických 

schopností. 

Lidský mozek jest nevyčerpatelný generátor kosmické síly nejčistší jakosti, již čerpá ze spodní 

energie hrubé přírody; adept skutečně doplňuje sám ze sebe zářící středisko působností, z něhož 

vzniknou vzájemné vztahy vzájemných vztahů do celé budoucnosti. Takový jest tajemný klíč, jejž 

ovládá adept, aby promítal a zhmotňoval ve viditelném světě útvary, jež zbudovala jeho 

obrazotvornost z netečné kosmické látky v neviditelnu. Adept netvoří nic nového; pracuje 

s materiálem, jejž příroda vůkol nahromadila, pouze užívá prvotné látky (prima materia), jež trvajíc 

věky prošla všemi útvary. Jest mu jen vybírati takovou, jíž potřebuje, a přivésti ji v objektivní trvání. 

Nepřipadá to některému z vašich biologů jako sen blázna?“41 

Vztahy neviditelna k viditelnu byly rozšířeny až k nejzazším jich hranicím, tak že byla poznána pouta, 

jimiž kterýkoliv předmět byl vázán k inteligenci, z níž vzešla jeho forma. Odtud pochází užíváni 

určitých předmětů, určitých značek za příčinou upoutání vůle při magických výkonech. 

Tyto předměty sloužily jenom k vytvoření jakéhosi opěrného bodu, o nějž opírala se adeptova vůle, 

aby působila jako mohutný magnet na všeobecnou sílu. Adept nemůže vyvolati nepřirozený účinek, 

zázrak, a sice z toho rozumného důvodu, že není zázraků. 

Nedovedu to lépe vyložiti, než citováním závěrů pí Blavatské v „Odhalené Isidě“: 

„1. Není zázraků; cokoliv se děje, jest výsledkem věčného, neměnitelného, vždy činného zákona. 

Zdánlivý zázrak jest jen úkon sil, odporujících tomu, co nazývá Dr. B. Carpenter (člen Société 

Royale), muž to velkých znalostí ale málo rozumějící, jasně dokázanými zákony přírodními. Dru 

Carpenterovi, jako mnohým jeho soudruhům, není znám fakt, že totiž mohou býti zákony kdysi známé 

a nyní vědě neznámé. 

„2. Příroda jest trojjediná.42 Za 1. Viditelná, objektivní příroda. Za 2. Neviditelná, okultní, přirozená 

příroda, přesný model a životný princip oné. Za 3. Nad oběma jest duch, zdroj všech sil, věčný a 

nezničitelný. Spodní přírody stále se mění; nejvyšší nikdy. 
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„3. Člověk také jest trojjediný. Za 1. Fysické tělo, objektivní člověk. Za 2. Astrální, vitalisující tělo či-li 

duše, toť skutečný člověk. Za 3. Obě jsou laděna a osvěcována třetím, nesmrtelným duchem. Podaří-

li se skutečnému člověku splynouti s tímto posledním, stane se nesmrtelnou bytostí. 

„4. Magie se stanoviska vědeckého jest poznání těchto principů a cesty, na níž lze člověku, dokud 

ještě žije tělesně, získati vševědoucnosti a všemohoucnosti ducha a jeho nadvlády nad přírodními 

silami. Magie se stanoviska umění jest přenesení poznání v praxi. 

„5. Bludné poznání arkán tvoří čarodějství; užije-li se poznání arkán s myšlenkou na dobro, tvoří 

pravou magii či-li moudrost. 

„6. Medium jest protiva adepta. Medium jest trpný nástroj cizích vlivů, adept vykonává svou moc na 

něm samém a na všech nižších silách. 

„7. Zasvěcený adept, dívaje se zrakem vlastního ducha, může znáti všechno, co bylo známo a co 

známo bude, neboť všechno přítomné, minulé a budoucí jest stereotypováno v astrálním světle jako 

obrázek neviditelného vesmíru. 

„8. Lidské rasy liší se i duchovním i tělesným nadáním (barva, postava atd.). U některých národů mají 

převahu přirození jasnovidci, u jiných jasnovidná media. Některé rasy jsou oddány čarodějství a tajná 

pravidla jeho praxe jsou předávána·z pokolení do pokolení. Tato pravidla obsahují větší neb menší 

psychické jevy. 

„9. Jedna fáse magické dovednosti jest dobrovolné a vědomé vystoupení vnitřního člověka 

(astrálního útvaru) ven z člověka zevního (fysického těla). 

„V případě některých medií toto vystoupení jest omezeno; jest však bezvědomé a nedobrovolné; 

mimo to jest tělo v tu chvíli více míně kataleptické; ale u adeptů nelze pozorovati nepřítomnost 

astrálního útvaru, neboť fysické smysly jsou čilé a individuum zdá se, že jest v soustředěném stavu, 

či, jak se říká, „na oné straně“. 

„Putování astrálního útvaru není na překážku ani čas, ani prostor. Divotvůrce, úplně obeznalý 

v okultní vědě, může vytvořiti libovolný útvar podle toho, jak jeho fysické tělo zdánlivě mizí nebo stává 

se viditelné. Může učiniti viditelný svůj astrální útvar neb mu dáti měnící se podoby. Výsledek v obou 

případech vzniká z hromadné mesmerické halucinace smyslů všech přítomných svědků. Halucinace 

jest dokonalá, tak že kdokoliv jí podléhá, ujišťuje, že spatřil něco skutečného, jako by to nebyl ani 

výtvor jeho ducha, vnuknutý jeho vědomí neodolatelnou vůlí mesmerikovou. 

„Naopak však astrální útvar může jíti kamkoliv, proniknouti všemi překážkami a býti viditelným na 

každou vzdálenost od fysického těla, a to jest předmětem obyčejných metod přenosu. Může se 

vznášeti za zvláštních magnetických podmínek, ale nemůže přecházeti s místa na místo leda řádným 

způsobem. 
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„Těžkopádná hmota v určitých případech a za určitých podmínek může býti rozložena, může 

procházeti zdmi, může býti zase spojena; avšak jest to nemožné u živých organismů. 

„Swedenborgiani věří a věda arkán učí, že duše často opouští živoucí tělo, a denně, za všech 

podmínek života setkáváme se s těmito živými mrtvolami. To může býti výsledek různých příčin, na 

příklad leknutí, bolesti, velmi mocného zoufalství, prudkého návalu choroby. 

„Do prázdné tělesné schrány může vstoupiti a v ní přebývati astrální útvar adepta čaroděje neb 

nějaký elementár (těla zbavená duše, připoutaná k zemi) nebo také, ale velmi zřídka, nějaký 

elementál. Adept bílé magie má přirozeně tutéž schopnost; ale vyjma případ, že jest povinen splniti 

důležitý a zcela mimořádný úkol, neodhodlá se, aby se potřísnil tím, že zaujme tělo nečisté osoby. 

„V (šílenství jest astrální bytost nemocného buď částečně ochromena, zmatena a podléhá vlivu všech 

druhů putujících duchů, nebo na vždycky odešla a tělo jest posedlé nějakou vampirickou bytností, jež 

jest v rozkladu a zoufale se připoutala k zemi, jejíž smyslné radosti chce okoušeti i po krátkou dobu, 

prodlouženou takovýmto prostředkem. 

„10. Úhelným kamenem magie jest praktická a prohloubená znalost magnetismu a elektřiny, jejich 

vlastností, jejich vzájemných vztahů a mohutnosti. Hlavně však jest zapotřebí, aby člověk byl 

obeznámen s jejich účinky v živočišné říši a na člověka. 

„Jsoutě okultní vlastnosti tak podivné jako vlastnosti magnetu u mnohých jiných nerostů, jež 

praktikové magie jsou povinni znáti, vlastnosti to, jež tak zvaná exaktní věda naprosto nezná. 

„Také rostliny mají v překvapující míře mystické vlastnosti a tajemství uspávajících a čarovných bylin 

nejsou ztracena, leda pro evropskou vědu, jíž jsou neznáma mimo některé dobře známé případy, 

jako opium a hašiš. A také ještě psychické účinky některých těchto rostlin na lidský organism jsou 

považovány za samozřejmé případy dočasné mentální poruchy. Thessalské a epirské ženy, ženy 

hierofantky Sabasiových obřadů neodnesly svá tajemství ze zřícenin svých svatyň. Ona jsou vždy 

vyhrazena jen těm, kteří poznali přirozenost Somy a stejně dobře znají vlastnosti ostatních rostlin. 

„Zopakujme to několika slovy: Magie jest duchovní věda, příroda pak její hmotnou spojenkyní, 

chovankou a služkou magikovou. Společný životní princip naplňuje všechny věci a tento princip 

podroben jest vládě lidské vůle, přivedené k dokonalosti. Adept může povzbuditi pohyby přirozených 

sil v rostlinách a živočiších k nadpřirozenému stupni. Tato činnost, vzdálena toho, aby v cestu stavěla 

se běhu přírody, naopak působí podpůrně, dodávajíc podmínky mocnější činnosti. 

„Adept může ovládati smyslové vnímání a omeziti podmínky fysických i astrálních těl jiných osob, jež 

nejsou adepty. Může také říditi a dle libosti použíti živelních duchů (elementálů), nemůže však 

působiti na nesmrtelného ducha nižádné živé neb mrtvé lidské bytosti, neboť tito duchové jsou stejné 

hodnoty s jiskrami božské podstaty a nepodléhají nijakému cizímu ovládání.“ (H. P. Blavacká.) 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Toto význačné místo znamenitě osvětluje tajemství magických praktik, jakož i jevy získané 

v přítomné době spiritisty. Nicméně jest zajímavo pátrati po původu těchto teorií, týkajících se 

prostředníků mezi člověkem a neviditelnem; také zde chci se odvolati k Fabre d’Olivetovi: 

„Jako označil Pythagoras boha 1 a hmotu 2, tak vyjádřil vesmír číslem 12, jež vyplývá ze spojení 

obou dvou. Toto číslu bylo utvořeno násobením tří (3) čtyřmi (4), to znamená, že onen filosof pojal 

svět vesmíru jako složeninu tří zvláštních světů, jež vzájemně jsouce připoutány k sobě čtyřmi 

živelními modifikacemi rozvily se ve dvanáct soustředných sfér. 

„Nevýslovná bytost, jež naplnila těchto dvanáct sfér, aniž byla některou z nich pochopena, to byl Bůh. 

Pythagoras dal mu pravdu jako duši a světlo jako tělo. Inteligence, jež zaujaly tři světy, byly: za prvé 

bohové, nesmrtelní v pravém slova smyslu, za druhé oslavení heroové, za třetí pozemští démonové. 

„Nesmrtelní bohové, přímé to výrony nestvořené bytosti a projevy jeho nekonečných schopností, byli 

tak nazváni proto, že nemohli býti zapomenuti svým otcem, nemohli blouditi v temnotách 

nevědomosti a bezbožnosti; kdežto lidské duše, jež podle stupně své čistoty plodily oslavené heroy a 

pozemské démony, mohly někdy odumříti božskému životu tím, že se dobrovolně vzdálily od Boha; 

neboť smrt intelektuální podstaty podle Pythagory, jejž v tom následoval Platon, byla pouze 

nevědomost a bezbožnost. 

„Emanační systém pochopil absolutní jednotu v Bohu jako vesmírnou duši, jako princip jsoucna, jako 

světlo světel; věřilo se, že tato tvůrčí jednota, nepřístupná pouhému rozumu, způsobila výronem 

(emanací) rozptýlení světla, jež vycházejíc ze středu na obvod postupovalo ztrácejíc při tom 

neznatelně na svém jasu a čistotě v té míře, jak se vzdalovalo od svého zdroje ke končinám temnot, 

v nichž zanikalo směšujíc se s nimi; dle toho, jak jeho lomené paprsky, znenáhla se zduchovňujíce a 

nad to jsouce temnotami odpuzovány, se zhušťovaly, mísíce se s nimi a přijímajíce hmotný tvar, tak 

vytvořily všechny druhy bytostí, jež obsahuje svět. 

„Tak připuštěn byl mezi svrchovanou bytostí a člověkem nezbadatelný řetěz prostředkujících bytostí, 

jimž ubývalo na dokonalostech v poměru, jak byly vzdáleny od tvůrčího principu. 

„Všichni filosofové a sektáři, kteří obdivují tuto duchovní hierarchii, spatřují v přisouzených jí vztazích 

různé bytosti, z nichž jest složena. Perští mágové, kteří v ní viděli více méně dokonalé genie, dávali jí 

jména, jež se vztahovala k jich dokonalostem a užívali dále těch jmen při vyvolávání jich; odtud 

pochází magie Peršanů, kterou Židé, přijavše ji ústním podáním v době babylonského zajetí, nazývali 

Kabalou. 

„Tato magie smísila se s astrologií u Chaldejců, kteří považovali hvězdy za oduševněné bytosti, 

příslušející k vesmírnému řetězci božských emanací; magie připoutala se v Egyptě k přírodním 

mysteriím a uzavřela se do svatyň, v nichž kněží vyučovali jí, zahalené v symbolech a hieroglyfech. 

Pythagoras, jenž pojal tuto duchovní hierarchii jako geometrickou progresi (měřickou posloupnost), 

spatřoval bytosti, z nichž jest složena, v harmonických vztazích a analogií založil na zákonech 

hudebních zákony vesmíru. Pohyb nebeských sfér nazval harmonií a použil čísel, aby vyjádřil 
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schopnosti různých bytostí, jich vzájemný poměr a vlivy. Hierokles zmiňuje se o posvátné knize, 

připisované tomuto filosofu, v níž prý nazval Božství číslem čísel. 

„O několik století později Plato, jenž považoval tytéž bytosti za ideje a typy, snažil se proniknouti jich 

přirozenost, podrobiti si je dialektikou a myšlením. 

„Synesius, jenž spojil nauku Pythagorovu a Platonovu v jedno, nazývá boha hned číslem čísel, hned 

ideou idejí. Gnostikové pojmenovali prostředkující bytosti Eony. Toto jméno, jež v egyptském značí 

princip vůle, vyvíjejíc se plastickou a niternou schopností bylo přeneseno v řeckém na nekonečné 

trvání.“43 

Abych ukázal, kam až dovedeny byly tyto vztahy starými mistry okultismu, uvedu zde jednu 

z magických tabulek, tabulku čtvernosti z Agrippy. 

Čtenář uvidí vlastním přičiněním způsob, jak fakta, zákony a principy jsou umístěny v analogických 

tabulkách. Uvidí na příklad, proč zapotřebí jest orlího pera,45 má-li se poroučeti duchu vzduchu, uvidí 

to na analogických vztazích živlu a ptáka. Ty veškery praktiky, pravím to znovu, podporují jenom 

upevnění vůle. 

Stupnice 4 a spojitost s živly. 

 Oheň Vzduch Voda Země  

Archetyp ה ו ה י 

Andělé nebeských 

stran 
Michael Rafael Gabriel Uriel 

Představení živlů Serafíni Cherubíni Tharsis Ariel 

Posvátná zvířata Lev Orel Člověk Vůl 

Archetyp 

Skopec Blíženci Rak Býk 

Lev Váhy Štír Panna Trojice znamení 

Střelec Vodnář Ryby Kozoroh 

Hvězdy a planety Mars a Slunce 
Jupiter a 

Venuše 

Saturnus a 

Merkur 

Stálice a 

Měsíc 

Kvality nebeských živlů Světlo Průzračnost Pohyblivost Soudržnost 

Živly Oheň Vzduch Voda Země 

Kvality těchto živlů Teplé Vlhké Studené Suché 

Počasy Léto Jaro Zima Podzim 

Strany světové Východ Západ Sever Jih 

Druhy dokonalých 

smísenin 
Zvířata Rostliny Kovy Nerosty 

Zvířecí druhy Chodící Létající Plovoucí Plazivá 

Makrokosmos 

Zákon 

gravitace a 

porušení 
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Rostlinné prvky Semena Květy Listy Kořeny 

Kovy Zlato a Železo Měď a Cín Rtuť 
Olovo a 

Stříbro 

Kameny 
Lesklé a 

ohnivé 

Lehké-

Průsvitné 
Jasné-Zamžené Těžké-Tmavé 

Prvky člověka Chápavost Duch Duše Tělo 

Duševní schopnosti Chápavost Rozum Fantasie Smysly 

Rozumové schopnosti Víra Vědění Mínění Zkušenost 

Mravní ctnosti Spravedlnost Střídmost Opatrnost Síla 

Smysly Zrak Sluch Chuť a čich Hmat 

Prvky lidského těla Duch Tělo Šťávy tělesné Kosti 

Čtverný duch Živočišný Životní Tvořivý Přirozený 

Šťávy těla Hněvivost Krev Hlenivost Těžkomyslnost 

Povahy Prudkost Veselost Lenost Pomalost 

Podsvětní řeky Flegeton Kokytos Styx Acheron 

Škodní démoni Samael Azazel Azael Mahazael 

Vůdčí démoni Orien Pagnus Egyen Amakus 

Mikrokosmus 

Zákon 

opatrnosti 

Prve než budu pokračovati, chtěl bych se aspoň dotknouti jiné záhady, totiž předpovídání budoucích 

událostí. Věšteckou vědou par excellence jest astrologie. Rozpomeneme-li se na výsledky nauky 

Pythagorovy, týkající se svobody a nutnosti, snadno postřehneme teoretické důvody, jež vedly 

badatele v tomto oboru. Ježto v přírodě všechno jest analogické, pak i zákony, jež řídí světy na jich 

pouti, stejně nutně řídí lidstvo, jež je mozkem země, a lidi, kteří jsou buňkami lidstva. Oblast vůle 

přece jest tak veliká, že může, jak jsme ihned postřehli, se rozšířiti až na ovládání nutnosti. Z toho 

vznikl výrok, jenž tvoří základ astrologie: 

Astra inclinant, non necessitant!46 

Nutnost vzniká pro člověka z dřívějších činů, z toho, co Indové nazývají karma. Tato idea jest zároveň 

ideou Pythagorovou a dále též ideou všech starověkých svatyň; hle, jak rodí se karma: 

„Nirvána,“ praví se v Isidě, „znamená jistotu individuální nesmrtelnosti po stránce ducha, ne však po 

stránce duše; součástky duše, jež obsažena jest v ukončené emanaci, skládají se z lidských počitků, 

vášní a žádostí, směřujících k některému objektivnímu útvaru jsoucna, nutně se rozpadnou, když 

nesmrtelný duch, uzavřený v já, úplně se vymanil a v důsledku se zabezpečil před každým novým 

převtělením. A jak by mohl docíliti člověk tohoto stavu, dokud nezanikla Upadana, touha po životu, po 

opakování života, v citové bytosti, v Ahankaře, oděné přece jen éterickým tělem? 

„Upadana čili mocná touha to jest, jež dává vznik vůli, jež vyvíjí sílu, tato pak plodí hmotu, to jest 

něco, co má tvar. Tedy těla zbavené já bezvědomě dodává jen z toho důvodu, že v něm jest ona 
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neumírající touha, podmínky k dalšímu svému zrozování se v různých podobách; tyto podoby jsou 

závisly od jeho mentálního stavu a jeho karmy, to jest od dobrých nebo zlých skutků jeho předešlého 

života, od toho, co obecně, se nazývá zásluhy a viny.“ (Pí. Blavaitská.). 

Tedy souhrn těchto zásluh a vin tvoří pro člověka nutnost. Jest málo těch, kteří umějí dovésti svoji 

vůli k takovému vývoji, aby měla vliv na osud; tudíž sklony, způsobené postavením hvězd, jsou 

nutkáním pro většinu lidí. 

„Budoucnost sestává z minulosti; to znamená, že cesta, jíž prošel člověk v čase a již uzpůsobuje 

svobodnou mocí své vůle,byla vykonána a určena; stejným způsobem, užiji-li pro to smyslového 

podobenství, prochází země, vykonávajíc roční oběh kolem slunce (podle moderního systému), 

toutéž drahou a vidíme jak vůkol ní rozvíjejí se téměř tytéž aspekty; tak i člověk, když znovu 

nastupuje cestu, kterou si byl vytýčil, může nejen znovu poznati stopy svých kroků, nýbrž i předem 

znáti věci, s nimiž se setká, poněvadž je již viděl, jestli totiž jich podobu mu uchovala jeho paměť a 

nebyla-li jich podoba vyhlazena z jeho paměti z nutného důsledku jeho přirozenosti a 

prozřetelnostních zákonů, jež ji řídí. 

„Princip, jenž stanovil, že budoucnost jest jenom návrat minulosti, nestačil, aby poznáno bylo jeho 

pletivo; bylo zapotřebí jiného principu a sice takového, jímž bylo zjištěno, že příroda jest všude stejná 

a že tudíž, je-li její činnost stejnotvárná v nejmenší i v největší, v nejvyšší i nejnižší oblasti, lze 

usuzovati z jedné na jinou a pronésti soud s pomocí analogie. 

„Tento princip vznikl ze starověkých dogmat o vesmíru, oživeném v celku i částech, z dogmat 

posvátných všem národům a dle nichž se učilo, že nejen Veliký Celek, nýbrž i nespočetné světy, jež 

jsou jakoby jeho údy, nebesa a nejvyšší nebe, hvězdy a všechny bytosti je obývající, ba i rostliny a 

kovy jsou proniknuty touž duší a v pohyb uváděny týmž duchem. Stanley přičítá toto dogma 

Chaldejcům, Kircher Egypťanům a učený rabín Maimonides odvozuje je až od Sabeů.“47 

Chceme-li věděti, jaký jest původ těchto myšlenek astrologických, uhlídáme, že byly rozšířeny po 

celém okrsku zemském, jako všechny veliké vědy pěstěné starověkem, jak to dokazuje autor, 

k němuž nepřestanu se odvolávati: 

„Nech blázny, ať jednají bez cíle a bez důvodu, 

tys povinen v přítomnosti shlížeti budoucnost.“ 

„To znamená, tys povinen uvážiti jaké budou následky toho či onoho jednání, a pomysliti, že tyto 

následky závislé na tvé vůli i tehdy, když teprve mají se zroditi, stanou se državou nutnosti ve chvíli, 

kdy jednaní provedeno, a že, jakmile se zrodí, počnou tvořiti pletivo nové budoucnosti tím, že množí 

se v minulosti. 

„Prosím čtenáře, zvědavého na přirovnání tohoto druhu, aby chvíli uvažoval o Pythagorově ideji. 

Najde v ní pravý zdroj astrologické vědy starých. Zajisté není mu neznámo, jak rozlehlé panství měla 

druhdy tato věda po celé zeměkouli. Egypťané, Chaldeové, Féničané neodlučovali ji od vědy, jež 
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pořádala kult bohů. Jejich chrámy byly jenom zmenšeným obrazem vesmíru a věž, jež určena byla 

k pozorování, tyčila se vedle obětního oltáře. Peruánci v té příčině měli stejné zvyky s Řeky a 

Římany. Všude velekněží spojovali s kněžstvím vědu o zrození či astrologii a pečlivě ukrývali v nitru 

svatyně principy této vědy. Ona byla státním tajemstvím u Etrusků a v Římě, jako dosud jím jest 

v Číně a Japanu. Brahmani nesvěřili její základy nikomu, leč koho uznali za hodna, aby byl zasvěcen. 

„Nuže, jest zapotřebí jen na chvíli odstraniti pásku předsudků, abychom uviděli, že všeobecná věda, 

připoutaná všude k tomu, co lidé uznali za nejsvatější, nemůže býti plodem šílenství a hlouposti, jak 

už to stokrát opakoval dav mravokárců. 

„Starověk naveskrz zajisté nebyl ani šílený ani hloupý, a vědy, jež pěstoval, opíraly se o principy, jež 

jsouce nám dnes úplně neznámé, přece jen tu byly.48 

Astrologická abeceda. 

Jest pochopitelno, že v tomto Základním pojednání není možno zcela podrobně zabývati se tak 

širokým a obsáhlým předmětem, jako jest astrologie. Podáme zde studujícím několik zcela 

jednoduchých obrazců, jež jim pomohou, aby se vyznali zcela dobře v technických dílech. Prosíme 

studující, aby z paměti se naučili těm několika tabulkám, a uvidí, že tím vymizí mnoho nejasnosti. 

Kdo bude chtít studovati podrobně tuto vědu, najde potřebné poučení v „Traité d’Astrologie judiciaire“ 

od Abela Haatatna a přehledu Seivoivě. V příčině vztahů astrologie s magií vizte naiši „Traité 

élémentaire de Magie pratique“ na str. 228 a násl.49 

Planety Značky Barvy Dny v týdnu Kovy 

Saturn 3 černá Sobota Olovo 

Jupiter 4 modrá Čtvrtek Cín 

Mars 5 červená Úterý Železo 

Slunce 6 žlutá Neděle Zlato 

Venuše 7 zelená Pátek Měď 

Merkur 8 pestrá Středa Rtuť 

Měsíc 9 bílá Pondělí Stříbro 

Mužské planety. — Saturn, Jupiter, Mars, Slunce. 

Ženské planety. — Venuše, Měsíc. 

Neutrální planeta (mužská s mužskými, ženská s ženskými). — Merkur. 

Blahovolné planety. — Jupiter, Venuše, Slunce. 

Zlovolné planety. — Saturn, Mars. 

Neutrální planety. — Merkur, Měsíc. 
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Nebeské strany: planetární obydlí. 

  
Dům hlavní 
či denní 

Dům vedlejší 
či noční 

Saturn  Kozoroh. Vodnář. 

Jupiter  Střelec. Ryby. 

Mars  Skopec. Štír. 

Slunce  Lev.   

Venuše  Býk. Váhy. 

Merkur  Panna. Blíženci. 

Měsíc  Rak.   

Zvířetníková znamení 

(viz obě tabulky na str. 51 v díle Abela Haatana). 

Znamení ohně Skopec Lev Střelec 

Znamení země Býk Panna Kozoroh 

Znamení vzduchu Blíženci Váhy Vodnář 

Znamení vody Rak Štír Ryby 

 

 

Vzájemná postavení planet. 

(Běžná zmámení.) 

 

 Konjunkce či spojení planet. 

 
Dorutil tvoří-li planety úhel 30° 

0 Sextil tvoří-li planety úhel 60° 

 
Kvadratura tvoří-li planety úhel 90° 

A Trin tvoří-li planety úhel 120° 

1 Kvinkunx tvoří-li planety úhel 150° 

 Oposice tvoří-li planety úhel 180° 
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Když v důsledku pronásledování soudní mocí zasvěcenci byli povinni zachrániti principy své 

vědy,·sestavili podle hvězd tajemnou knihu, přehled to a klíč celé starověké vědy, a vydali tuto knihu 

nezasvěceným, aniž jim poskytli klíče k ní. Alchymisté pochopili tajemný smysl této knihy a mnohá 

z jejich pojednání, zejména dvanáct klíčů Basilia Valentina, jsou založena má jejím výkladu. Vilém 

Postel znovu našel její význam a nazval ji „genesí Henochovou“,50 rovněž Rosikruciáni jej znali51 a 

vysoká zasvěcení neztratila toho tajemství, jak to dokazují díla teosofa de Saint-Martina,52 sepsaná 

podle oněch poznatků. O tomto předmětu najdeme odhalení v posledních kapitolách „Rituálu vysoké 

magie“ od Elifase Léviho. 

Chtěl jsem podati zběžný přehled věd, pro něž nezbytný jsou analogické tabulky; doufám, že čtenář 

mi toho nezazlí. 

Symbolická vypravování představují positivní smysl pronesených pravd, tabulky shodují se 

s komparativním smyslem a s analysou těchto pravd; přejdeme ihned ke studiu značek, jež jsou 

v souhlase se syntesou. 

Nejprve jest nám objasniti dvě otázky: sestrojení a čtení těchto tabulek: 

K sestrojení analogické tabulky jest nám nejprve určiti číslici (1, 2, 3, 4, atd.), jejímž rozvinutím jest 

ona tabulka. Tak magický obrazec, dále uvedený, sestrojen jest pode číslice 4. Bude tedy zapotřebí 

především tolika sloupců, kolik jest principů, jež studujeme, to jest tolika sloupců, kolik jednotek 

představuje ona číslice. Vezměme na příklad čtyři libovolná fakta a určemež jim místo podle čísla tři. 

Osiris 

Otec 

Slunce 

Světlo 

Oheň 

Isis 

Matka 

Měsíc 

Stín 

Voda 

Horus 
Dítě 

Merkur 

Polostín 

Vzduch 

V tomto obrazci dobře vidíme znázornění nějaké, ale nevíme, co tato fakta nám odhalují. Jest též 

nutno připojiti k předešlým sloupcům doplňkový sloupec, v němž napíšeme, co nám, tu chybí. 

 

První doplňkový 
sloupec 

Kladný 
sloupec 

Záporný 
sloupec 

Neutrální 
sloupec 

Bůh podle Egypťanů Osiris Isis Horus 

Rodina Otec Matka Dítě 

Tři hvězdy Slunce Měsíc Merkur 

Jas Světlo Stín Polostín 

Živly Oheň Voda Vzduch 
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Ale všechna tato fakta, ať jsou početná jakkoliv, řadí se podle hierarchie tří světů; nutno také ještě 

přidati sloupec, jímž počet doplňkových sloupců zvyšuje se na dva a jejž nutno přidati každému 

analogickému obrazci.  

Hle, definitivní obrazec: 

První doplňkový 
sloupec 

Kladný 
sloupec 

Záporný 
sloupec 

Neutrální 
sloupec 

Druhý doplňkový 
sloupec 

Bůh podle 

Egypťanů 
Osiris Isis Horus Svět archetypu 

Rodina Otec Matka Dítě Svět mravní 

Tři hvězdy Slunce Měsíc Merkur 

Jas Světlo Stín Polostín 

Živly Oheň Voda Vzduch 

Svět hmotný 

 

Stačí odvolati se k Agrippovu obrazci, aby bylo zřejmo, jak se užívá tohoto sloupce tří světů. 

 

Čtení a provádění analogických tabulek zakládá se z větší části na čtení starověkých číselných 

tabulek, zejména tabulky Pythagorovy. Toto čtení děje se podle pravoúhlého trojúhelníku, takto: 

1. 2. 3. 4. 

2. 4. 6. 8. 

3. 6. 9. 12. 

4. 8. 12. 16. 

  

Budiž vyhledáno číslo, jež vyjde množením tří (3) čtyřmi (4). Hledaný výsledek bude v pravém úhlu 

pravoúhlého trojúhelníku, jehož oba ostatní úhly budou utvořeny činitely množení takto: 
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Vidíme, že výsledek 12 nalézá se v pravém úhlu pravoúhlého trojúhelníka. 

Stačí užíti těchto výsledků na analogickou tabulku, aby utvořeny byly podivné věty, pro něž v ní není 

klíče, tedy: 

 

 

1. věta: Osiris jest Otec Hora 

2. věta: Osiris jest Světlo Hora 

3. věta: Osiris jest Oheň Hora 

 

Myslím, že jest zbytečno pokračovati v četných kombinacích, jež mohou vznikouti z takového psaní. 

Lze přemístiti pravý úhel trojúhelníku a přenésti jej třeba na slovo Horus a čísti tuto větu: 

 

Horus jest polostín Osirida, větu, jež jest dosti temná, aby v ní nebyl poznán klíč. 

 

Některá přizpůsobení trojnosti k současným poznatkům. 

 

Tři světy 
Jednoduché 

vztahy 

Kladné — 
činné 

+ 

Záporné — 
trpné 

- 

Neutrální, 
účastné na 

obou 
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∞ 

Svět božský 

Bůh podle 

křesťanů 

Bůh podle 

Egypťanů 

Bůh podle Indů 

Otec 

Osiris 

Brahma 

Syn 

Isis 

Šiva 

Duch svatý 

Horus 

Višnu 

Svět 
intelektuální 

Sylogismus 

Příčinnost 

Mluvnické osoby 

  

Násobení 

Dělení 

Prostor 

Čas 

Hudba 

Roztřídění hvězd 

Horní návěstí 

Příčina 

Mluvící osoba 

(Podmět) 

Násobitel 

Dělitel 

Délka 

Přítomnost 

Tercie 

Slunce 

Spodní návěstí 

Prostředek 

Oslovená osoba 

  

Násobenec 

Dělenec 

Šířka 

Minulost 

Kvinta 

Oběžnice 

Závěr 

Účin 

Osoba o níž se 

mluví 

(Předmět) 

Násobek 

Podíl 

Hloubka 

Budoucnost 

Medianta 

Souputník 

Svět fysický 
či menší 

Člověk 

  

Rodina 

Přírodní říše 

Rostlinná říše 

Jednoduché 

barvy 

Chemie 

Síly vůbec 

Magnetism 

Elektřina 

Teplota 

Světlo 

Hmota 

Hlava 

Vůle 

Otec 

Živočišná 

Dvojděložné 

Červená 

Kyselina 

Pohyb 

Přitažlivost 

Kladná 

Teplo 

Světlo 

Plynná 

Břich 

Tělo 

Matka 

Nerostná 

Bezděložné 

Modrá 

Zásada 

Klid 

Odpudivost 

Záporná 

Chlad 

Stín 

Pevná 

Hruď 

Život 

Dítě 

Rostlinná 

Jednoděložné 

Žlutá 

Sůl 

Rovnováha 

Rovnováha 

Neutrální 

Střední 

Polostín 

Tekutá 

 

Metoda či logika okultismu. — Analogie a analogické obrazce.53 
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Okultism všemi silami snaží se určiti prostředkovatele, jímž bylo by lze spojiti dva zjevně opačné 

principy. 

Tak považuje se olej a voda za nesmísitelné. Stěží lze udělati jich emulsi, v níž molekuly jsou vedle 

sebe a nesmíseny. A přece stačí trochu uhličitanu sodnatého, aby tyto protivy se přeměnily v úplně 

homogenní mýdlo. Taková jest úloha astrálního těla v poměru duchovního oleje k hmotné vodě, z 

nichž utvořeno jest životní mýdlo. (Prosím čtenáře, aby prominul mi toto technické podobenství.) 

Též takový jest úkol význačné metody okultismu: analogie, prostředkujíc mezi dedukcí a indukcí, 

opírá se střídavě o obě dvě, aniž se přikloní k speciálním pravidlům některé z nich. Analogie, jako 

metoda, připoutána jest k okultismu jako kůže k tělu. 

Ale užití této metody vyžaduje zcela zvláštní dovednosti, abychom nepropadli výstřednostem 

obrazotvornosti, a bdělé pozornosti, abychom docílili vážných výsledků. Zde právě čísla vykonají 

vážné služby a stala se veliká křivda, že Euklidovým knihám o číslech nedostalo se takové cti, jako 

jeho knihám o geometrii. 

Nejlépe ukážeme, jaká jest tato analogická metoda, užijeme-li jí na hojných příkladech, zkoumajíce 

docílené výsledky; o to právě se chceme pokusiti. 

 

Povšechný zákon analogie jest vymezen Trismegistem (kteréžto jméno jest nám souborným názvům 

pro vysokou školu egyptskou) ve Smaragdové desce takto: 

„Co jest nahoře ........., 

 jest jako ..... 

  co jest dole, 

aby vykonán byl zázrak jednoty.“ 

Dobře si všimněte, že autor Smaragdové desky rozhodně a hned na počátku odlišuje analogii od 

podobnosti, kdežto začátečníci chybují, směšujíce je. Analogické věci téměř nikdy se nepodobají 

sobě. Analogie soustavy člověka o třech principech, duchu, duši a těle, se soustavou povozu, 

sestávajícího z kočího, koně a vozu, jest dosti jasna, aby dovolila rozluštiti tento podivný problém, a 

sám bůh ví, jsou-li si obě věci jen poněkud podobny. 

Trismegistus také praví: „Co jest nahoře jest jako co jest dole.“ A neříká: „Co jest nahoře jest dole.“ 

Tím již předem odmítá obvinění z panteismu, jež teologové namáhali se vždycky uvaliti na okultisty a 

to neprávem. 

První poučkou Smaragdové desky tedy jest analogie protiv: nahoře a dole, jež mají společný podklad, 

jehož povahu určuje pokračování hermetického textu. 
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Druhá poučka jest návrat k jednotě těchto protiv čili syntesa, jež spojuje všechny podružné antitese, a 

tou zde jest Hoene-Wronskiho všeobecný zákon. 

To jest první teoretický základ; nyní vizme, jak se ho užije. 

Pro počátek analogického cvičení doporučuje se nejprve, abychom se z fysického poznatku přenesli 

do metafysického neznáma, či spíše z viditelna do neviditelna. Vypadá to naivně. Ale v okultismu jest 

neviditelno stejně vymezeno jako viditelno, i lze dle libosti zkoumati tvary, jež duch dal tělu, podle 

astrologické formule tohoto ducha (což rovná se postupu od neviditelna k viditelnu), nebo zkoumati 

astrologickou povahu ducha podle tělesných tvarů (což rovná se postupu od viditelna k neviditelnu). 

Tato druhá metoda to jest, již hlásal Claude de Saint-Martin, řka, že nutno studovati přirozenost podle 

soustavy člověkovy, ne však člověka podle přirozenosti. Skutečně, podle analogie a jejího základního 

zákona jsou člověk, příroda a bůh analogičtí (nikoli však si podobní), a principy jednoho z nich 

analogicky najdeme u druhého, což dalo příčinu k výroku, že člověk jest malý svět či spíše svět v 

malém (mikrokosmos) a příroda jest veliký svět čili člověk ve velkém a že oba vyjadřují zákon 

božského zřízení: „Bůh učinil člověka k obrazu svému.“ Ejhle analogii, vyjádřenou Písmem; tu vizme 

východisko všech analogií, jež jsou mezi tvůrcem a tvorem, jež nikdy nelze navzájem zaměniti. 

Stanovme si nyní úkol, jejž pokusíme se rozluštiti různými metodami: 

Jaký jest vzájemný poměr tří částí organismu, totiž břichu, hrudi a hlavy? 

Učený positivista, řídě se experimentální indukcí, bude studovati tkanivo, šťávy, nervové skupiny 

každého střediska a z tohoto studia odvodí odpověď více méně úplnou. 

Filosof, řídě se čistou dedukcí, určí hierarchickou příbuznost těch tří prvků, jež studuje, a odvodí z 

toto úvahy více méně všeobecné. 

Tyto metody jsou známy a není zapotřebí je rozváděti. Nyní vizme, jak bude postupovati analogik. 

Nejprve sestaví ony tři prvky, jež studuje, v přirozeném pořadí: 

Nahoře: 
Uprostřed: 
Dole: 

Hlava, 
Hruď, 
Břich. 

Učiniv to, v zápětí bude zkoumati, jak zastoupen jest každý oddíl v obou ostatních, ježto analogie 

vyžaduje jeden nebo více článků v každém oddílu, článků, o jichž nalezení zde běží. Řekne tedy: 

V břichu musí býti prvek, příznačný pro břich a musí býti se svého stanoviska zastoupen v obou 

ostatních oddílech. Stanovíme tedy: 

Břich: 1. vlastní prvek břichu; 2. zastoupení břichu v hrudi; 3. zastoupení břichu v hlavě. 
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Rovněž tak tomu bude pro druhý oddíl, hruď, jež musí míti vlastní prvek a zastoupení toho prvku 

v obou ostatních oddílech. 

To nás přivádí k sestavení analogického obrazce výzkumů, tak že napíšeme v první kolmý sloupec: 

Hlava 
Hruď 
Břich 

a v druhý vodorovný sloupec: 

Břich … … … Hruď … … …  Hlava. 

Jest to jakási pythagorejská tabulka, v níž studijní prvky mají úlohu čísel a tak opravdu vypadala 

pythagorejská tabulka, jaké užívali zasvěcenci. Máme tedy takto sestavený obrazec: 

Hlava    

Hruď    

Břich    

 Hlava Hruď Břich 

Analogie dovolí nám vyplniti zbývající prázdná okénka, jež představují hledané prvky, a to zcela 

jednoduše. V každém prázdném okénku spojíme prostě dvě jména těch okének, jež se protínají. 

(Postup pythagorejské tabulky číselné.) 

První kolmý sloupec vyplníme takto: 

Hlava Hlava v hlavě   

Hruď Hlava v hrudi   

Břich Hlava v břichu   

 Hlava Hruď Břich 

Postupujeme-li tak i v obou ostatních oddílech, obdržíme takovýto konečný obrazec: 

Hlava Hlava v hlavě Hruď v hlavě Břich v hlavě 

Hruď Hlava v hrudi Hruď v hrudi Břich v hrudi 

Břich Hlava v břichu Hruď v břichu Břich v břichu 

 Hlava Hruď Břich 
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Nyní zbývá, abychom se obratu k fysiologii a anatomii a pojmenováním orgánů nahradili značky 

stanovené obrazcem, a ihned bude určena analogie protiv, totiž: 

Hlava v břichu a břich v hlavě; 

Hlava v hrudi a hruď v hlavě; 

Hruď v břichu a břich v hrudi. 

* 

Vědecké názvy podivuhodným způsobem objasní tyto analogie a ukáží vážnost výzkumné metody, 

kterou přizpůsobujeme neurčitosti analogie, není-li tato analogie ihned vymezena průseky několika 

prvků. 

Na doplnění našeho výkladu rozpomeňme se, že vzezření jest jednotnící souhrn různých vzhledů 

předem zmíněné trojice, a pak získáme následující obrazec, v němž 

Spodní nahrazuje slovo břich či abdomen, 

Střední nahrazuje slovo hruď či thorax, 

Svrchní nahrazuje slovo hlava 

a tvář syntetisuje (shrnuje) to všechno. 

Hlava v břichu čili svrchní ve spodním jest plexuis solaris (sluneční pletivo), kdežto břich v hlavě či 

spodní ve svrchním jsou míznice a jich ganglie (uzliny) v hlavě. 

V tom zase najdeme analogii sympatických ganglií s gangliemi lymfatickými, z nichž prvé jsou činny 

pro nervovou sílu, druhé pak pro náhradu hmoty. 

Najdeme i jiné podivuhodné analogie, jež budou předmětem zkoumání těm, kteří budou chtíti je 

studovati. 

Jestliže jsme jako příklad rozvinuli obrazec, odnášející se ke člověku, stalo se tak proto, abychom 

ukázali, že analogické metody lze užíti i pro naše nejodbornější vědy, jako jest fysiologie. 

Užíti lze jí zcela všeobecně, ale jiné příklady nebyly tak názorné, jako ten, jejž jsme vybrali. 

 

Sloupec spodního 
světa 

(Břich) 

Sloupec středního 
světa 

(Thorax) 

Sloupec svrchního 
světa 

(Hlava) 

Sloupec 
syntetického světa 

(Tvář) 

Tvář Spodní Střední Svrchní Středisko 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


v syntetickém 

Ústa (a chuť) 

v syntetickém 

Nos (a čich) 

v syntetickém 

Oči (smyslové 

zření) 

Uši (Sluch) 

syntetického světa 

Zrak 

Hmat 

Hlava 

Spodní ve 
svrchním 

Míznice a 

lymfatické ganglie 

hlavy 

Střední ve 
svrchním 

Carotidy a mozkové 

tepny 

Středisko 
svrchního světa 

Mozek 

s příslušenstvím 

Syntetické ve 
svrchním 

Čelo 

Hybné svaly očí 

Svrchní články 

lebeční či maxilární 

Larynx (vlas a vous) 

Thorax 

Spodní ve 
středním 

Vedení (kanál) 

hrudní 

Míznice 

Středisko 
středního světa 

Srdce 

Plíce 

Svrchní ve 
středním 

Srdeční plexus 

Syntetické ve 
středním 

Články hrudní 

Žlázy 

pneumogastrické 

Prsy 

Abdomen 

Středisko 
spodního světa 

Žaludek 

Vnitřnosti, Játra, 

Slezina a 

příslušenství 

Střední ve 
spodním 

Aorta abdominální 

Ledviny 

Svrchní ve 
spodním 

Plexus solaris 

Syntetické ve 
spodním 

Články abdominální 

Žlázy 

pneumogastrické 

Pohlavní orgány 

Dále podáváme obrazec tří velikých principů, o nichž badal Claude de St.-Maritin, totiž boha, člověka 

a vesmíru: 

 Bůh Člověk Vesmír 

Bůh 
Bůh v bohu 

samém 
Člověk v bohu Vesmír v bohu 

Člověk Bůh v člověku 
Člověk sám 

v sobě 
Vesmír v člověku 

Vesmír Bůh ve vesmíru 
Člověk ve 

vesmíru 

Vesmír sám 

v sobě 

Každý z těchto oddílů byl by předmětem zvláštního studia. Toliko poznamenáváme, že okultism učí 

jednotě boha v sobě samém a jeho osobnosti zvláštní mimo vesmír a člověka. 
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Tím od nynějška jest vyvráceno obvinění z panteismu, jež teologové vznesli na okultism. 

Okultism skutečně však studuje postupně materialism, panteism, deism, aby utvořil jejich syntesu tím, 

že stanoví vrcholný bod, v němž mohou se spojiti s matematickou přesností. 

 

Když jsme, uživše kdysi analogického obrazce, přirovnali soustavu člověka, sestávajícího z ducha, 

duše a těla, k soustavě povozu, sestávajícího z kočího, koně a vozu, bylo nám vytknuto, že toto 

přirovnání již není správné pro ostatní hybostroje, jako na příklad pro lokomotivu. 

Tuto výtku nám učinil R. P. Bulliot v bývalé Société d’études psychiques, jíž předsedal kanovník 

Brettes a v níž některým teologům bylo se střetnouti s adepty soudobých věd. 

V odpověď k této výtce a jiným podobným, dovoluji si podati tři obrazce zdánlivě bezvýznamné: 

povoz, lokomotiva a bicykl. 

Poněkud pokročilí okultisté mohou užíti těchto obrazců k nejzajímavějším analogiím a analogiím 

zcela jiného pořadí. 

Povoz Kočí Kůň Vůz 

Kočí 

Kočí sám o sobě 

Hlava, Thorax, 

Břich 

Spojení koně 

s kočím 

Uzda Hlava 

koňova 

Spojení vozu 

s kočím 

Místo kočího 

v popředí vozu 

Kůň 

Spojení kočího 

s koněm 

Opratě a paže 

kočího 

Kůň sám o sobě 

Nohy, trup, hlava 

Spojení vozu 

s koněm 

Místo pro koně či 

tělo koňovo 

Vůz 

Spojení kočího 

s vozem 

Sedadlo, nohy, 

brzda 

Spojení koně 

s vozem 

Voj a trup vozu 

Vůz sám o sobě 

Kostra vozu 

Voj 

Kola 

 
 

Lokomotiva Strojvůdce Stroj Vůz 

Strojvůdce 
Strojvůdce sám o 

sobě 

Spojení stroje se 

strojvůdcem 

Manometry a 

uzávěrky 

Kohoutky 

Spojení vozu se 

strojvůdcem 

Stanoviště 

strojvůdcovo 
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Stroj 

Spojení 

strojvůdce se 

strojem 

Parní ústrojí 

Stroj sám o sobě 

Parní kotel 

Písty 

Spojení vozu se 

strojem 

Umístění stroje 

Vůz 

Spojení 

strojvůdce 

s vozem 

Brzdy a páka 

k brzdám 

Spojení stroje 

s vozem 

Písty, pohybující 

koly 

Vůz sám osobě 

Kostra vozu 

Umístění stroje 

Kola 

Poukazujeme na soustavu analogických obrazců, abychom varovali badatele důrazně před omyly a 

zklamáním, neboť nalezení přesného vědeckého výrazu (srovnávajícího se jednak s jeho umístěním 

v křižovatce dvou výrazů, z nichž se vytvořil, a jednak analogického své protivě) vyžaduje zcela 

osobního badání a nedopřává mnoho místa čistě obrazotvorné vynalézavosti. 

Když jsme již sestrojili tabulky několika principů, lze nám přejíti k mnohem zajímavějšímu cvičení, 

totiž ke srovnání každého z těchto principů se všemi analogickými principy ostatních obrazců. 

Takto tedy lze srovnati všechny tříčlenné obrazce, jež dosavad jsme zde podali. 

Principy Bůh Člověk Vesmír 

Člověk Duch Duše Tělo 

Lidské tělo Hlava Thorax Abdomen 

 
 

Povoz Kočí Kůň Vůz 

Lokomotiva Strojvůdce Stroj Vůz 

Bicykl Cyklista Stroj Bicykl 

Tak určuje se skutečný klíč k analogickým obrazcům o dvou, třech, čtyřech, pěti, sedmi a dvanácti 

členech, jež podává Agrippa v „Okultní filosofii“. Každý z těch výrazů sám o sobě může býti 

podkladem pro analogický obrazec a všechny výrazy umístěné ve stejném poli různých·obrazců jsou 

vzájemně přesně analogické. 

Tak podporuje analogie dedukci a indukci ve všech okultních dílech. Při používání této metody jest 

veliká nesnáz v tom, jak jsem již řekl, že nesmí býti zaměňována analogie s podobností a nesmí se 

mysliti, že dvě analogické věci jsou za každou cenu si podobny; tak na př. mozek a srdce jsou 

v okultismu analogické a nejsou si ani z daleka podobny. Na tom záleží v nauce o spojitostech 

(korespondencích), o nichž jsme se již zmínili. Jsou to věci v témže sloupci spojitosti umístěné, jež 

jsou analogické, a povaha analogie jest určena povšechným významem celého sloupce. 
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Nuže, podle filosofické anatomie Malfattiho de Montereggio zastupuje žaludek, srdce a mozek úlohu 

embrya vzhledem ke všem třem střediskům, totiž abdominálnímu, thorakálnímu a cefalickému, 

v nichž jsou obsaženy. Tyto orgány podle svých úkonů jsou vzájemně analogické, lze však také 

stanoviti jejich analogii podle jiných základních hodnot. Pozorujeme-li ve skutečnosti tyto tři orgány 

s hlediska jich povšechných úkonů, zjistíme, že prvý přijímá potravu přímo ze zevního světa, druhý 

z atmosferického vzduchu a třetí ze smyslových vjemů. Jest zde tedy analogie s hlediska přímého 

přijímání zevního přínosu, totiž potravy, vzduchu a smyslových vjemů, jest stejně u nich všech, neboť 

vzájemná analogie dvou věcí určuje analogii všech součástek těchto dvou věcí. Lze pozorovati 

značnou pružnost této metody, jež přes zdánlivou jednoduchost jest velmi nesnadná, má-li se s ní 

bystře a přesně pracovati. 

Analogie jest teoretická metoda, již okultisté si ponechávají pro badání, jež se týkají fysické úrovně a 

světa zákonů. 

Ona připouští jen nepřímá vysvětlení o světě principů a o prvotných příčinách. Okultisté, aby pronikli 

na tuto úroveň, mají, jsou-li v praxi pokročilí, metodu bezprostředního vidění v neviditelném světě, 

druhdy pečlivě pěstěnou ve školách proroků, užívanou později extatiky a mystiky, a v přítomné době 

udržovanou pouze několika adepty čínských společností, brahmanských bratrstev a vyslanci vyšších 

úrovní. Přes to však zde okultism, jenž připadal nám skoro jako jednoduchý filosofický systém, náhle 

vymyká se povšechné metodě, aby se odvolával k tajemným praktikám, jimž vděčí za své 

pojmenování, ale i za mnoho směšných urážek, jež na jeho účet vyvolali nevědomci a sektáři. Této 

druhé metody bylo užíváno téměř výhradně při výzkumech týkajících se duše a jejích proměn po 

smrti, rovněž i duchovních bytostí, jež obývají různé neviditelné úrovně vesmíru. Apollonius z Thyany, 

Jakub Böhme, Swedenborg, spolu s Claude de Saint-Martinem a jeho učitelem de Pasquallym jsou 

nejznámější filosofové, kteří užívali této metody, což zavdalo příčinu, aby zařaděni byli mezi mystiky. 

Spojování analogie s přímým viděním vyvolalo v život používání čísel a symbolů, jak je praktikují 

okultisté. Pro zamezení omylů, jež by mohly podporovati nevhodné užívání analogie, vskutku 

dostavila se kabala, aby poskytla drahocenný kontrolní nástroj svými čísly a jich symbolickým 

pojetím. Každé číslo skutečně souhlasí s ideou a význačným hieroglyfem, takže zákony číselných 

kombinací potvrzují kombinace symbolů a idejí. Zajímavá poučení v té příčině najdeme v dílech 

Pythagorejců a v Euklidových knihách o číslech54, jež výhradně jsou věnovány tomuto druhu aplikací. 

Plutarch o některých se stručně zmínil ve svém pojednání o Isidě a Osiridovi. V tomto pojednání 

zachovala se nám zmínka o číslech trigonálních a rhombických, jež okkultisté přijali pod názvem čísel 

kvadratických a kubických. 

Na počátku kapitoly podali jsme různé aplikace této metody, takže se domníváme, že by bylo 

bezúčelno k nim se vraceti. 

Vysvětlíme tu ještě jeden tajemný způsob vyjadřování idejí, jehož užívali zasvěcenci. Máme též 

některé údaje, jež týkají se dvou největších věd chrámových, totiž magie a astrologie. Pokračujme na 

své cestě a vizme, budeme-li míti též štěstí při studiu nejzáhadnějšího tvaru, jímž obklopeno bylo 
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vyučování okultní vědě, totiž pantaklů anebo symbolických obrazů. Dříve však shrňme v obrazci tří 

některé soudobé poznatky. Tento obrazec bylo by lze značně zvětšiti; domníváme se však, že 

uvedené příklady stačí, aby poučily čtenáře. 

   

 

36 Viz kap. III. „Soustava Pythagorova“. 

37 Kud Humi (Sinnet: Skrytý svět). 

38 Psychologie Pythagorova. 

39 Fabre d’Olivet: Vers dorés, str. 254. Vůle. 

40 Jakob Böhme, Otázka 6. 

41 Kud Humi (citované místo). 

42 Trojné dělení jest základ všeho esoterismu. Přece však tato trojnost dosáhne úplného rozvoje 

v sedmici (Papus). 

43 Fabre d’Olivet: „Vers dorés de Pythagore“. 

45 Eliphas Lévi: Rituel de Haute Magie. 

46 Hvězdy působí náklonnost, nenutkají však. 

47 Fabre d’Olivet: Vers dorés, str. 273. Karma, Jednota vesmíru. 

48 Fabre d’Olivet: Vers dorés de Pythagore, str. 270. Astrologie. 

49 Vyšla v češtině u O. Griese a O. Pyšvejce. 

50 „Clef des choses cachées“, v Amsterodamu 1646. 

51 „Rosikruciani tvrdí na příklad, že mají knihu, z níž mohou se naučiti všemu, co v jiných knihách bylo 

napsáno nebo napsáno bude“ (Naudé, podle citace Figuierovy na str. 299·). — Nesmí býti 

Rosikruciáni zaměňováni se stejnojmennými z 18. stupně zednářského, kteří mají stejný název a 

neznají ničeho. 

52 Hlavně kniha „Tableau naturel des Rapports qui existent entre Dieu, l’Homme et l’Univers“. 

53 Výňatek z Papusovy knihy „Occultisme et Spiritualisme“, jež vyšla u Alcana v Bibliothèque de 

Philosophie contemporaine. 

54 Do francouzštiny přeložil Peyrard a vydal ve 3 sv. 
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KAPITOLA VI. 

Syntetické vyjádření idejí. — Pantakly. — Had a jeho význam. — Metoda výkladů pantaklů. — 
Kříž. — Trojúhelník. — Pečeť Šalamounova. — Heslo Cagliostrovo. — יהוה — Dvacátýprvý klíč 
Hermův. — Tři prvotní jazyky. — Sfinx a její význam. — Pyramidy. — Pentagram. — Pravoúhlý 

trojúhelník a čínská kniha Čen-Pey. 

Zasvěcenci lze promluviti ke všem, vyjádří-li svoje ideje pomocí symbolických vypravování, jež jsou 

v souhlasu s fakty, a v kladném smyslu. 

Mnoho lidí pochopí ještě, ne-li smysl, tedy aspoň slovo, z nichž utvořeny jsou analogické obrazce, jež 

jsou v souhlasu se zákony, a ve smyslu přirovnání. 

Úplné pochopení tohoto jazyka, jehož užívá zasvěcenec, jest vyhrazeno jedině adeptům. 

Vyzbrojeni prvky, jež jsme získali, jsme nyní s to započíti s výkladem jednotlivostí této syntetické 

metody, konečné a nejvyšší v okultních vědách. Záleží v tom, aby v jediné značce přesně byla 

shrnuta fakta, zákony a principy, jež souhlasí s ideou, jež má býti předána. 

Taková značka, pravý to odlesk značek přírodních, nazývá se pantakl. 

Pochopení a užívání pantaklů jest v souhlasu s principy a se superlativním smyslem v hierarchii 

trojnosti. 

Podali jsme již převod smaragdové desky na geometrické značky. To, co jsme tak sestavili, jest 

opravdový pantakl; nyní pro lepší objasnění sestrojíme jiný. 

Nejskrytější, nejokultnější tajemství chrámové bylo, jak víme, dokázati, jsoucnost všeobecného 

působce, jenž označován byl spoustou jmen, a zacházeti se silami, získanými jeho studiem. 

Čeho bylo zapotřebí k vyjádření této síly jednou značkou? 

Za tím účelem studujme její vlastnosti. 

Především tato síla jednotná obdařena jest, jako její tvůrce, jenž pomáhá ji vytvářeti, dvěma 

polarisačními kvalitami; jest činná a trpná, přitažlivá i odpudivá, zároveň kladná a záporná. 

Známe mnoho způsobů, jak znázorniti činné; můžeme je označiti číslicí 1, kdežto trpné značíme 

číslicí 2, což dá 12 pro činné-trpné. To zde jest pythagorejský postup. 

Můžeme je též označiti kolmicí, kdežto trpné čarou vodorovnou; pak obdržíme kříž, jenž jest zase 

jiným obrazem činného-trpného. To zde jest postup gnostiků a Rosikruciánů. 
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Toto dvojí označení, jež sice vyjadřuje činné-trpné, nečiní zmínky o kladném a záporném, přitažlivém 

a odpudivém. 

Abychom dostihli vytčeného cíle, budeme hledati znázornění v oblasti tvarů, v samé přírodě ,v níž 

kladné jest znázorněno plností a záporné jejím opakem, to jest prázdnotou. Jen z takového pojetí 

činného vyplynuly všechny faloidní obrazy starověku. 

 

Tedy plnost a prázdnota; tady máme prvky, jimiž vyjádříme první kvality všeobecné síly. 

Také síla však nadána jest věčným pohybem v té míře, že Louis Lucas ji také tak pojmenoval. Idea 

cyklického pohybu souhlasí v kvalitativní geometrii s kruhem a s číslem deset. 

 

Plnost, prázdnota a kruh. 

Zde vizme východisko pro svůj pantakl. 

Plnost bude znázorňovati hadův ocas, prázdnota jeho hlava a kruh jeho tělo. To jest význam 

starověkého urobora (ουροβορος). 

 

Had jest svinut do sebe tak, že jeho hlava (prázdné — přitažlivě — trpné) neustále se snaží pohltiti 

ocas (plné — odpudivé — činné), jenž uniká věčným pohybem. 

Ejhle, znázornění síly. Jak vyjádříme její zákony? 

Tyto, jak známo, jsou harmonické a proto v rovnováze. Ve světě jsou znázorněny východem, kladem 

světla, jenž jest v rovnováze se západem, záporem světla či kladem stínu; pak jihem, kladem tepla, 

jenž jest v rovnováze se severem, záporem tepla či kladem chladna. Dvě síly, světlo a teplo, jez 

vzájemně si odporují kladem i záporem, aby utvořily čtveřici; v tom, hle, jest zobrazení zákonů 

pohybu, určených rovnováhou sil. Znázorněny budou křížem. 
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Vložíme tedy mezi hlavu a ocas hada neb nad ně zobrazení zákona, jenž řídí pohyb, totiž čtveřici. 

Známe nyní všeobecnou sílu a její znázornění, jakož i znázornění, jejích zákonů. Jak vyjádříme její 

postup? 

Víme, že tato síla vyvinuje, a to neustále, životní proudy, jež se zhmotňují a zase zduchovňují, jež 

vytrvale z jednoty vystupují a zase v ni se vrací. Jeden proud, jenž jde z jednoty v mnohost, jest tedy 

trpný, sestupný; druhý, jenž jde z mnohosti k jednotě, jest činný, vzestupný. 

Dostane se nám tedy několika pomůcek k znázornění postupu všeobecné cesty. 

Můžeme ji označiti dvěma trojúhelníky, jedním černými a sestupným, druhým bílým a vzestupným. 

Dle toho sestrojen jest martinistický pantakl. 

 

Můžeme ji označiti dvěma sloupy, bílým a černým (zařízení, jehož se přidrželo svobodné zednářství, 

totiž sloupy Jakin a Bohaz), nebo postavením rukou, pozdvihne-li jednu vzhůru, aby naznačil 

vzestupný proud, a skloní-li druhou k zemi, aby naznačil sestupný proud. 

Spojmež tyto prvky a uvidíme, že se nám tu objeví obraz absolutna, jenž jest vypodobněn 

dvacátýmprvým klíčem tarotu. 

Had představuje všeobecnou sílu, čtyři symbolická zvířata, zákon vyrovnaných sil, jež z oné síly 

vyplynuly, dva sloupy vnitř hada pak postup pohybu, a dívka produkt, jenž z něho vzešel, totiž život. 

Ουροβορος, sám o sobě a nerozvinutý, vyjadřuje tedy princip, jenž jest nejpovšechnější ze všech, jež 

vůbec jsou. On jest obrazem: 

V božském světě: Působení otce na syna. 

V intelektuálním světě: Působení svobody na nutnost. 

V hmotném či fysickém světě: Působení síly na odpor. 
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Toho obrazce lze užíti ještě mnohonásobně. Zkrátka, jest to pantakl, obraz absolutna. 

Výklad pantaklů. — Tyto obrazce, jež s počátku připadají tajemně, lze od nynějška ve většině případů 

luštiti poměrně snadno. Vizme zde nejobecnější pravidla, jež pro výklad lze stanoviti: 

I. Rozložíme obrazec v jeho prvky.  

II. Podíváme se na umístění těchto prvků v obrazci a na vzájemný jich poměr.  

III. Pátráme po vědě, k níž větším dílem se pantakl odnáší.  

I. 

Rozložení obrazce v prvky. 

Každý pantakl, nechť jest jakkoliv složitý, lze rozložiti v určitý počet prvků, jež se vztahují ke 

kvalitativní geometrii (viz kap. IV.). 

Uděláme přehled určitého počtu prvků, s jejichž pomocí bude nám práce značně zkrácena. 

Ale nejprve chci podati prostředek, jehož nutno užívati po každé, když určení prvků jest nesnadné, a 

ten jest, že je spočítáme. Najdou se pak uspořádané po třech, sedmi nebo dvanácti. 

Jsou-li uspořádány po třech, obsahují ideu: Činné — Trpné — Neutrální, a její důsledky. 

Jsou-li uspořádány po sedmi, odnášejí se buď k sedmi planetám, nebo k barvám hermetického díla, a 

pak objasní III. úvaha (věda, k níž obrazec se odnáší) jejich popis. 

Konečně jsou uspořádány po dvanácti a vyjadřují vůbec zvířetníkový pohyb a sluneční pohyb zvláště. 

Odstranivše tuto nesnáz, vizme některé z hlavních prvků. 

Kříž vyjadřuje vzájemnou oposici podvojných sil, jež tu jest, aby zrodila kvintesenci (quinta essentia). 

Toť zobrazení působení činného na trpné, ducha na hmotu. 

 

Hlava přirozeně ovládá tělo, duch hmotu; chtějí-li čarodějové vyjádřiti svoji ideu pantaklem, formulují 

svoje zaklínání tak, že ničí harmonii obrazce, staví totiž kříž hlavou dolů a vyjadřují tudíž tyto ideje: 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Hmota ovládá ducha; 

Zlo jest vyšší dobra; 

Temnoty mají přednost před světlem; 

Člověk nechť dá se vésti jediné svými nejnižšími pudy a nechť koná všechno, co ničí jeho inteligenci 

atd. 

Víme, že kříž vyjadřuje svoje ideje tím, že jest utvořen kolmou čarou (zobrazení činného) a 

vodorovnou čarou (zobrazení trpného) a všemi analogiemi, jež k tomu se přidružují. 

Čtverec vyjadřuje opposici činných a trpných sil, jež tu jest, aby tvořila rovnováhu; z té příčiny jest 

zobrazením tvaru (formy). 

 

Trojúhelník vyjadřuje různé ideje podle toho, jaké postavení zaujímá jeho vrchol. 

 

Trojúhelník sám o sobě jest utvořen dvěmi protilehlými čarami, jež zobrazují 2 a protivu; rozbíhaly by 

se do nekonečna a nikdy by se nesetkaly, kdyby třetí čára nepomohla je spojiti a tím uvésti v jednotu, 

tvoříc tak první uzavřený tvar. 

 

Trojúhelník s vrcholem vztyčeným vzhůru představuje všechno, co vystupuje zdola nahoru. 

 

Obzvláště jest symbolem ohně, tepla.55 

„Toť hierarchické mysterium světla a hmoty, kořenící v elementárním ohni, toť formální princip slunce, 

měsíce, hvězd a veškerého přirozeného života. 

„Toto prvotné světlo vyvozuje všechny jevy svou mocí, poněvadž jsouc očištěno Jednotou 

nestvořeného světla stále se vzpíná k Jednotě, jež mu poskytla svůj žár.“56 
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Trojúhelník s vrcholem obráceným dolů představuje všechno, co sestupuje s výše dolů. 

 

Jest obzvláště symbolem vody, vlhkého. 

„Toť nadnebeská voda čili metafysická hmota světa, jež vzešla z prototypu ducha; matka všech věcí, 

jež z dvojnosti plodí čtvernost. 

„Všechny pohyby její směřují dolů a to jest příčina, že individualisuje zvláštní hmoty a těla všech věcí, 

dávajíc jim jsoucnost.“57 

Spojení dvou trojúhelníků představuje kombinaci teplého s vlhkým, slunce s měsícem, pak princip 

všeho stvoření, koloběh života mezi nebem a zemí a zemí a nebem, indickou evoluci. 

0 

Tento obrazec, zvaný Šalamounova pečeť, představuje vesmír a jeho dvě trojnosti: Boha a Přírodu; 

toť obraz makrokosmu. 

Vysvětluje Hermova slova ve smaragdové desce: 

„Vystupuje se Země na Nebe a opět sestupuje na zem a přijímá sílu věcí hořejších a dolejších.“ 

Představuje také mocnosti (η βασιλεια και η δοξα και η δυναμις) prostírající se v tvůrčích cyklech (εις 

τους αιωνας) okultního verše Otčenáše sv. Jana, jejž dosud odříkávají ortodoxní kněží. 

„Jest to dokonání vesmíru v mystickém díle šesti dnů, v němž světu se určuje nahoře a dole, východ 

a západ, jih a sever. 

„Tak onen hieroglyf světa (viz tab. VI., obr. 7.) odkrývá sedm světel v tajemství sedmi dnů stvoření, 

neboť střed šestice tvoří sedmici, na níž příroda se hýbe a odpočívá a již si vybral Bůh, aby posvětil 

velebné svoje jméno. Vždyť jsem řekl, že světlo světa vychází ze sedmice, protože se od ní stoupá 

ke dvojici, jež jest obzorníkem věčnosti, z níž vychází všechen požitek a moc věcí.“ (L’Ombre idéale.) 

Čtenář musí býti s to, aby podle předchozích pokynů pochopil tyto úryvky ze spisu ryze mystického. 

II. 
Umístění prvků. 

Určení prvků, z nichž sestává pantakl, jest veliký úkol, ale u něho nesmí se zastaviti práce 

badatelova. 
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Postavení, jež tyto prvky zaujímají, jasně osvětluje nejtemnější místa a toto postavení lze poměrně 

snadno určiti metodou protikladu (oposicí). 

Tato metoda záleží v tom, že k prvku, jenž zůstal nám nejasný a jemuž chceme porozuměti, 

připojíme opačný význam toho prvku, jenž umístěn jest proti němu. 

Zde uveden jest příklad: 

 P…  

L—  D˜ 

Vizme tři písmeny, jež tvoří Cagliostrovo heslo. Dejme tomu, že jsem se dopracoval významu prvé 

písmeny a poznal, že znamená Svobodu (Liberté); seznal jsem, že můj předpoklad jest potvrzen 

trojúhelníkem, jehož vrchol jest nahoře, naznačeným třemi body vedle písmeny; hledám tedy význam 

druhé písmeny D. 

Podle metody protikladů vím, že tato písmena, umístěná proti oné, má asi význam, jenž se odnáší 

k prvému významu, svobodě; onen význam jest nutně obsažen v ideji Nutnosti. Ale trojúhelník, jehož 

vrchol jest dole, zřetelně mi naznačuje, že ona nutnost jest trpná ve svých projevech, a idea 

povinnosti (Devoir) zaujme místo písmeny D; zpětné působení L na D dá výsledek Moc (Pouvoir). 

Tento velmi jednoduchý příklad dovoluje seznati východiska metody protikladů, jež jest velmi 

prospěšná pro výklad tajemných obrazců. Této metody vždycky se užívá tak, že protivy jsou 

označeny buď různými barvami, na př. oba sloupy I a B svobodných zednářů, jeden červeně, druhý 

modře, nebo bývají označeny různými útvary, na př. tlama a ocas hada, zobrazující činné a trpné, 

nebo symboly plození, jež umístěny jsou na zednářských sloupech, nebo se jim dává různý směr; na 

př. u pečeti Šalamounovy (dva trojúhelníky s protilehlými vrcholy) nebo u kříže (protilehlé čáry). 

Protilehlé barvy, tvary a směry jsou tři způsoby, jimiž se označují protivy v pantaklech. 

Takovou aplikaci najdeme i v různých způsobech znázornění čtvernosti, jež jest zobrazením 

absolutna. (Viz „Cyklus čísel“ v kapitole II.) 

Písemně značí se čtvernost čtyřmi hebrejskými písmenami: הוהי 

První י (jód) představuje činné. 

Druhá ה (hé) zobrazuje trpné. 

Třetí ו (vau) představuje pojítko, jež spojuje obě dvě. 

Čtvrtá pak ה (hé) jest opakováním druhé a naznačuje nepomíjejícnost výtvorů Osirise-Isidy. 

Chceme-li tato písmena napsati způsobem, jak je píší zasvěcenci, nutno je rozložiti ve tvaru kříže. 
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  י 

 ה
 
 ה

  ו 

V tomto případu směr určuje význam prvků, neboť činné prvky (jód a vau) jsou na téže kolmici; trpné 

prvky na téže vodorovné čáře. 

Tuto čtvernost rovněž lze označit různými formami: 

Hůl, zobrazení činného bude představovati jód (י). 

Kalich dutý, zobrazení trpného bude představovati první hé (ה). 

Meč, zobrazení spojení činného s trpným. 

Kříž bude představovati vau (ו). 

Kotouč, bude představovati na sebe položené kalichy, tudíž 2krát 2, což naznačuje opakování hé (ה). 

Hůl (baštony) či jetelový list (treffy); Kalich (kopy) či srdce (coeur); Meč (špády) či lopata (piky); 

Kotouč (denáry) či čtverec (kára) — Toť jsou prvky, zobrazující absolutno, které tvoří hru karet. 

Tyto prvky namalovány jsou dvojím protilehlým způsobem (červeně a černě), jímž se má ukázati, že 

čtvernost utvořena jest protikladem dvojic obou prvořadých sil, totiž činné: červená a trpné: černá. 

Geometrický souhrn takového pozorování o čtvernosti: 

 

Pozorujte 21. klíč Hermovy knihy a najdete to všechno ve čtyřech symbolických zvířatech. 

Zkrátka druhá vykládací metoda záleží v tom, že hořejšek obrazce postavíme proti dolejšku jeho, 

pravou část proti levé a tak vytěžíme potřebná objasnění pro výklad. 
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Bylo by vzácností, aby se neukázal význam i nejtajemnějšího obrazce, spojíme-li prvou metodu 

(rozložení prvků) s touto. 

Některým čtenářům snad připadnou tato všechna pozorování o obrazcích zcela bezvýznamná; 

pomyslí-li však, že téměř celá starověká věda spočívá v pantaklech, pak zajisté omluví jednotvárnost 

těchto rozborů. 

Zdaž nesetkáme se znovu s použitím těchto poznatků při způsobu psaní tří původních jazyků, 

čínštiny, hebrejštiny a sanskritu?58 

Čínština píše se s hora dolů, tj. kolmo, a z prava na levo. Hebrejština vodorovně a z prava na levo. 

Sanskrit vodorovně a z leva na pravo. 

Podle Saint-Yves d’Alveydrea59 naznačuje prý směr psaní původ vzdělanosti národů. Použijeme-li 

toho u předchozích písem, shledáme: 

Že národové píšící jako Číňané, t. j. od nebe k zemi,60 jsou původu velmi blízkého původnímu zdroji. 

(Jediní Číňané dosavad mají ideografické písmo.) 

Že všichni národové píšící jako Hebreové, od východu na západ, přijali vzdělání ze zdroje 

východního. 

Že konečně všichni národové píšící, jak sanskrit se píše, od západu k východu, nabyli svých 

vědomostí z původních svatyň metropolí západu, hlavně od Druidů. 

Podle toho bylo by lze považovati Čínštinu za původní kořen, jenž vyšed z nebe vypustil jako odnože 

Hebrejštinu a Sanskrit, tak že bylo by je považovati za odnož činnou neb trpnou, východní neb 

západní. To vše jest shrnuto v následujícím obrázku. 

 

III. 

Věda, k níž pantakl se odnáší. 

Když jsme některý obrazec rozložili v jeho prvky a pomocí metody protikladů našli význam prvků, jest 

toto velmi důležito; ale zde nesmí se zastaviti práce badatelova. 

Dejme tomu, že jsme nesnadnou analysou dospěli ke stanovení poměru sedmi prvků k sedmi 

planetám; jest na místě, abychom se tím spokojili? 

Jediné povšechný význam pantaklu může jej v té příčině vysvětliti. Jde-li o astrologii, postačí kladný 

význam, jenž přikládá se planetám; jde-li o alchymii, přinese užitek jenom význam přirovnání a 
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planety budou znamenati barvy díla;61 konečně běží-li o magii, odnášejí se planety k názorům 

inteligencí, jez jimi vládnou. 

Vidíme, jak důležité jest správné určení významu pantaklu a toho určení nedocílíme, než když 

spojíme obě prvé metody, rozložení prvků s protikladem prvků. 

Povězme na konec, že téměř nikdy není tohoto podrobného určení významu tajemných obrazců u 

starověkých obrazců a že tyto analogicky znamenají trojí označení, shodující se s třemi světy. 

Nyní použijme uvedených výsledků pro výklad symbolických obrazců, s nimiž nejčastěji se 

setkáváme při studiu okultní vědy. 

Mnohdy upustím od rozboru výkladů, aby čtenář mohl, užívaje uvedených metod, se ho dopracovati 

tak snadno jako já. 

Sfinx. 

Náboženství následují po sobě na zemi, pokolení odcházejí a poslední z nich domnívají se ve své 

pýše míti právo, aby se posmívala poznatkům starověku. Nad všechny sekty, nad všechny nářky, nad 

všechny omyly vztyčuje se nehybná sfinx, jež odpovídá nevědomcům, kteří uráží vědu, znepokojivou 

otázkou: „Kdo jsem já?“ 

Je možno, aby chrámy byly zničeny, knihy zmizely, ale vznešené poznatky, jichž staří nabyli, 

nemohou propadnouti zapomenutí. Sfinx zůstává, a to stačí. 

Ona, symbol jednoty, spojuje v sobě tvary, jež docela k sobě nepatří. 

Ona, symbol pravdy, vítězí vlastními kontrasty nade všemi omyly. 

Ona, symbol absolutna, hlásá tajemnou čtvernost. 

Ale křesťanský fanatik volá: „Jedině moje náboženství je pravé.“ „Vaše jest dílem podvodníka, jediné 

moje pochází od Boha,“ odpovídá Žid. Ind se rozkřikuje: „Všechny vaše posvátné knihy jsou opsány 

z našeho zjevení.“ A moderní učenec tvrdí, že všechna náboženství jsou lživá, není ničeho mimo 

hmotu, že počátky všech kultů vznikly z pozorování hvězd, jedině věda jest pravá. 

A nad celým tím hádáním tyčí se nehybně sfinx, stručně zahrnujíc v sobě jednotu všech kultů, všech 

věd. 

Ona ukazuje křesťanu anděla, orla, lva a býka, kteří jsou průvodci evangelistů; Žid pozná v ní sen 

Žida Ezechiele; Ind tajemství Adda Nari a učenec pohrdavě se odvrátí, najde-li ve všech těch 

symbolech zákony čtyř základních sil, totiž magnetismu, elektřiny, tepla, světla. 

Nerozhodnut o své životní pouti otáže se příští zasvěcenec sfingy, a sfinx mluví: 
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„Pohleď na mne, mám lidskou hlavu, v níž sídlí věda, jak ti to naznačují ozdoby zasvěcencovy, jež ji 

zdobí. 

„Věda řídí mou životní pouť, ale sama o sobě jest slabou pomocí. Mám pařáty lví na čtyřech údech; 

jsem k činnosti vyzbrojena, uvolňuji si místo v pravo i levo, v před i na zad, nic nestaví se na odpor 

odvaze, řízené vědou. 

„Ale moje tlapy jsou proto tak silné, že vsazeny jsou do mých býčích boků. Jakmile načnu nějakou 

činnost, jdu ke svému cíli pilně a trpělivě jako vůl, jenž táhne brázdu. 

„Ve chvílích únavy, když skleslost mne téměř přemáhá, když moje hlava necítí se dosti silná, aby 

řídila moji bytost, zamávám svými orlími křídly. Vznesu se do oblasti intuice, čtu tajemství vesmírného 

života v srdci světa, načež se vracím, abych mlčky pokračovala ve svém díle. 

„Moje hlava vybízí tě mysliti. 

Moje pařáty vybízejí tě odvážiti se. 

Moje boky vybízejí tě chtíti. 

Moje křídla vybízejí tě mlčeti. 

„Uposlechni mých rad a život objeví se ti spravedlivý a krásný. 

„Tvář lidské sfingy mluví pochopením, 

prs její láskou, pařát zápasem, 

jest peruť vírou, snem a povznesením, 

bok býčí — práce obrácená v zem. 

„Až v mlčení a víře, lásce, dílu 

svá svrhneš pouta v boji s osudem, 

až duchem poznáš, v srdci najdeš sílu, 

pak, králi thebský, zde tvůj diadem.62 

Hlava.    

 Křídla.   

  Boky.  

Tlapy.   Tlapy. 

V tomto symbolu sfingy objevují se dva veliké protiklady: 

Napřed: Hlava (věda) staví se proti tlapám (odvaze). 

Vzadu: Boky (práce) staví se též proti tlapám (odvaze). 
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Uprostřed nich: Intuice (křídla) je oba řídí. 

Činná odvaha (přední tlapy) bude působiti účinně, bude-li věda (Hlava) míti vždycky dostatek vlády, 

aby je vedla. 

Odvána v bádání (zadní tlapy) bude míti úspěch, dá-li se provázeti prací (býčí boky) a vytrvalostí. 

Konečné nutno přehnanou činnost a přehnané bádání mírniti pomocí imaginace. (Orlí křídla.) 

Objeví se jiný protiklad, totiž protiklad hořejšího a dolejšího, zladěného středním. 

Hořejší — Hlava Křídla 

Střední — Býčí boky 

Dolejší — Přední tlapy Zadní tlapy 

 + – 

Nahoře jest umístěna věda a imaginace, dole praxe, praxe ve vědě (přední tlapy) a praxe v imaginaci 

(zadní tlapy). 

Jest nutno, aby teorie vždy ovládala a provázela praxi. Kdo by zamýšlel objeviti přírodní pravdy 

pouze pomocí hmotné zkušenosti, podobal by se člověku, který postrádaje hlavy by chtěl uvésti svoje 

údy v činnost. 

Není teorie bez praxe. 

Není praxe bez teorie. 

Není praxe bez práce. 

Není teorie bez práce. 

Hle, co dosavad nám praví sfinx! 

Shrňme všechno to v jeden obrazec řídíce se údaji, jež jsme právě objevili. 

Lidská hlava = Činné + 
Předek 

+ 
 
Přední tlapy = Trpné – 

Orlí křídla = Činné + 
Zadek 

– 
 
Zadní tlapy = Trpné – 

Střed 

∞ 
 

Mezi oběma a ve spojení jich vidíme býčí boky = Obojetné ∞ 

Naznačíme činný předek sfingy kolmicí, trpný zadek vodorovnou čarou, i získáme tento obrazec: 
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Lidská hlava 

  |   

Orlí  křídla — Boky — Zadní tlapy 

  |   

Přední tlapy 

nebo ve zkratce: 

 

Tento obrazec naznačuje nám zákony elementárních sil, jež vyplynuly z všeobecné síly: 

  Sever — Chlad, zápor tepla   

  |   

Západ 
Stín, zápor světla 

— 
Slunce 

neb všeobecný život 
našeho světa 

— 
Východ 

Klad světla 

  |   

  Jih — Klad tepla   

Toť jiný význam sfingy. 

Pyramidy. 

Sfinx není ojedinělý symbolický památník, jejž nám odkázal Egypt. Stopy zasvěcovacích středisek se 

nám zachovaly také v pyramidách. 

„Naproti Kairu přecházejí výběžky lybického pohoří v rovinu Gizeh, na níž po levém břehu Nilu 

dosavad stojí tři památníky, jež vzdorovaly útokům času a lidí. Jsou to pyramidy. 

„Tyto tři spousty hmoty o čtvercové základně, velikostí poněkud nestejné, tvoří poměrem umístění 

trojúhelník, jehož jedna strana jest obrácena k severu, druhá k západu a třetí k východu. 

Největší, postavená v severním úhlu směrem k Deltě symbolisuje přírodní sílu; druhá, vztyčená na 

jihozápadu na dostřel šípu od první, jest symbol pohybu; a poslední, vystavená na vzdálenost 

dohození kamenem od druhé, symbolisuje čas. Jižně od této poslední v mírné vzdálenosti, v poloze 

od východu k západu, tyčí se ostatní tři pyramidy méně objemné a blízko nich jest nahromaděno 
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nespočetně obrovských kamenů, jež lze považovati za sříceniny sedmé pyramidy. V pravdě lze 

předpokládati, že Egypťané chtěli znázorniti sedmi jehlanci či konoïdy v podobě plamene sedm 

planetárních světů, jichž geniové řídí náš vesmír a jichž objevitelem byl Hermes.“ (Christian: Hist. de 

la Magie, str. 99 a 100.) 

Každá pyramida jest postavena na čtvercové základně, symbolisující tak hmotu, tvar, znamení, 

přizpůsobení. 

 

Nad každou jeho stranou vztyčuje se trojnost, jež symbolisuje ideu, teorii. Co chce vysloviti toto 

vztyčení trojnosti nad čtverností? 

Trojnost ovládá čtvernost, totiž 

Idea — Znamení 
Duch — Hmotu 
Teorie — Praxi.  

Celek pyramidy utvořen jest ze tří a čtyř, to jest ze sedmi, symbolu to spojení ideje se znamením, 

ducha se hmotou, teorie s praxí; jest to uskutečnění. 

Nahoře vyobrazuje pyramida matematický bod (vrcholek), z něhož vycházejí čtyři ideje (čtyři 

trojúhelníky). Tyto čtyři ideje přecházejí v jednotný tvar (základnu) a tím projevují vzájemnou spojitost. 

Studujíce pyramidy zase setkáme se s tajemným tetragammatem. 

Pentagram. 

Pentagram čili pětihrotá hvězda, planoucí to hvězda svobodných zednářů, též jest pantakl a to 

z nejúplnějších, jaké jen možno si představiti. 

Její význam jest mnohonásobný, ale všechny odnášejí se k původní ideji spojení čtvernosti 

s jednotou. 
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Tento obrazec naznačuje především člověka a v tomto pojetí budeme jej zkoumati. 

Hořejší hrot představuje hlavu, ostatní čtyři hroty pak lidské údy. Také lze považovati tento pantakl·za 

obraz pěti smyslů; ale tento příliš positivní význam nesmí nás zarážeti. 

Nemajíce v úmyslu ani vykládati zde podrobně taje tohoto obrazce, jsme s to ukázati, jak snadný jest 

jeho výklad, jenž může přivésti k jeho praktickému upotřebení. Skutečně, magikové přejíce si působiti 

na duchy, užívají pentagramu hlavou vzhůru obráceného, čarodějové pak pentagramu obráceného 

hlavou dolů. 

Hlavou vzhůru obrácený pentagram naznačuje člověka, jehož vůle (hlava) ovládá vášně (údy). 

Označíme-li ideu 3 a hmotu (dyas, dvojnost) 2, můžeme, rozdělivše tak pentagram, dokázati 

nadvládu ducha nad hmotou. 

 

Hlavou dolů obrácený pentagram představuje týž obrazec jako obrácený kříž, totiž člověka, u něhož 

vášně strhávají vůli, člověka trpného, člověka, jenž dovolí, aby jeho vůle byla podrobena zlými duchy; 

toť medium.63 

V tomto postavení naznačuje pentagram zhmotnění ducha, člověka, jenž svolil, aby stál hlavou dolů a 

nohama ve vzduchu. 

 

Pentagram tedy může představovati dobro i zlo, podle toho, jaký směr zaujal, a příčina toho jest 

v tom, že jest obrazem člověka, mikrokosmu, jenž dovede konati dobro i zlo, podle toho, jaká jest 

jeho vůle. 

Pravoúhlý trojúhelník. 

Od pradávna znám jest v Číně pantakl, jímž jest pravoúhlý trojúhelník, jehož strany mají určitou 

délku. 
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Jsou v poměru 3, 4 a 5, jest-li právě čtverec přepony 5×5 = 25, rovná se čtvercům ostatních stran, 

3×3 = 9 a 4×4 = 16, to jest 16 + 9 = 25. 

Ale na to neobmezuje se význam tohoto pantaklu; ve skutečnosti mají čísla tajemný význam, jejž lze 

takto vyložiti: 

3, idea, ve spojení se 4, tvar, vyvažuje 5, pentagram či člověka; nebo jinak vyjádřeno: 

Absolutní podstata 3 a Člověk 4 vyvažuje zlo 5. Vidíme, že tento‘.výklad liší se od předešlého jen tím, 

že užijeme týchž principů pro nižší svět, jak ukazuje toto umístění: 

Idea — Podstata 

Tvar — Člověk 

Člověk — Zlo.  

Studium pentagramu ostatně jest postačitelné pro výklad těchto zdánlivých protiv. 

Jako zvláštnost předkládáme čínskou knihu Čen-pey, jež založena jest na uvedených zde dokladech. 

Jest vyňata z knihy „Lettres édifiantes“ (díl 26., str. 146, v Paříži 1783). Misionář, jenž ji přeložil, tvrdí, 

že jest z doby před spálením knih r. 213 před Kr. Claude de Saint-Martin vydal k ní mystický 

komentář ve své knize „Traité des Nombres“ (v Paříži 1863 u Dentu). Vidíme zde, že jest založena, 

na 22 klíčích Hermovy knihy. 

Dvaadvacet vět čínské knihy Čen-pey. 

1. 

Za onoho času otázal se Čeu-Kong Šang-kao a pravil: Bylo mi vyprávěno, že se vyznáte v číslech; 

praví se, že Pao-hi stanovil pravidla pro měření nebe. 

2. 

Nelze vystoupiti na nebe, nelze ani stopou a palcem změřiti zem; prosím, abyste mi řekl základy 

čísel. 

3. 

Šang-kao řekl: 

4. 

Yy-en (kulaté) pochází z Fang (čtvercového) 4 = 10. 

5. 

Fang pochází z Ky. 
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6. 

Ky pochází z násobení 9krát 9, to jest 81. 

7. 

 

Rozdělíme-li Ky na dvě, dostaneme Keu v šíří tří a Ku zdéli čtyř. Čára King spojuje obě strany Keu, 

Ku, jež tvoří úhly, King má pět. 

8. 

Vizte polovinu Fangu. 

9. 

Fang či plocha dává čísla 3, 4, 5. 

10. 

Dvě Ky dávají dlouhé Fang o 25, to jest Ci-ky úhrn těch Ky. (5×5 = 25). 

11. 

Jenom poznání základů těchto výpočtů způsobuje, že Yy uvádí Říši v řádný stav. 

12. 

Čeu-Kong pravil: Zde vidím, kdo jest veliký, a blahopřeji mu, že ví, jak užívati Ky. Šang-kao 

odpověděl: 

Vyrovnané a sjednocené Ky jest proto, aby vyrovnávalo rovinu. 

13. 

Yen-ky jest proto, aby vidělo vysoké či výšku. 

14. 

Fu-ky jest proto, aby měřilo hluboké. 

15. 

Go-ky jest proto, aby se znalo vzdálené. 
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16. 

Uan-ky jest pro kulaté. 

17. 

Ho-ky jest pro Fang. 

18. 

Fang náleží v obor země, Yy-en náleží v obor nebe, nebe jest Yy-en, země jest Fang. 

19. 

Tu máš výpočet Fangu. Z Fangu vychází Yy-en. 

20. 

Obrazec Ly jest pro znázornění, popsání, pozorování nebe. Označuje zem barvou hnědou a černou. 

Označuje nebe barvou, smíšenou ze žluté a masové. 

Čísla a výpočet pro nebe jsou v obrazci Ly. Nebe jest jako obal, země jest pod tím obalem a tento 

obrazec či pomůcka přispívá k poznání správného postavení nebe a země. 

21. 

Kdo zná zem, zván jest moudrý a schopný. Kdo zná nebe, zván jest velmi moudrý, bez vášní. 

Poznání Keu-Ky dodává moudrosti, odtud poznává se země; tímto poznáním země lze dojíti 

k poznání nebe a býti velmi moudrý a bez vášní, býti Šing. Strany Keu a Ky mají svá čísla; poznání 

těchto čísel dokazuje poznání všech věcí. 

22. 

Čeu-Kong pravil: Nic není nad to lepšího. 

  

 

55 „Jako plamen smolnice stále směřuje vzhůru, nechť onu obracíme jakkoliv, tak i člověk, jehož srdce 

plane ctností, vždycky, ať děje se cokoliv, dává se směrem k cíli, jejž moudrost mu naznačuje.“ 

(Přísloví Brahm Barthrithoriho.) 

56 L’Ombre idéale de la Sagesse universelle. 

57 L’Ombre idéale de la Sagesse universelle. 

58 Viz Fabre d’Olivetovy práce o hebrejském jazyku. 
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59 Mission des Juifs. 

60 Moreau de Dammartin, dokazuje ve své „Traité sur l’Origine des caractères alphabétiques“ (Paříž 

1839), že čínské značky jsou vzaty ze skupin nebeských znamení. 

61 Po každé však, když král vstoupí, nejprve vysvlékne se z roucha zhotoveného z jemného zlata, 

roztepaného ve velmi tenké lístky, a odevzdá je svému prvnímu poddanému, jenž jmenuje se Saturn. 

Tehdy je Saturn přijme a střeží je, čtyřicet dní nebo, jak se jednou stalo, nejvýše čtyřicetdva dny; pak 

svlékne král svůj kabátec z jemného sametu a dá jej druhému poddanému, jenž nazývá se Jupiter, 

jenž jej střeží plných dvacet dnů. Pak z rozkazu králova odevzdá jej Jupiter Luně, jež jest třetím 

atd.…(Bernard z Trevisu.) 

62 Eliphas Lévi: „Fables et Symboles.“ 

63 Zde není míněno medium spiritistické! 

Zednářské stupně. — Postupné sestavení 33 stupňů. — Škotství.* 

Nestačí znáti jen přehled dějin různých ritů. Jest zapotřebí, abychom hlouběji vnikli v jich poznání, a 

třeba, že úplné a podrobné zkoumání zednářského symbolismu si ponecháváme pro jiné dílo, 

podáme těm, kteří zajímají se buď o zednářství, nebo o iluminism, nebo martinism, představu o 

skutečné povaze ritů s hlediska tradičního. 

Hned na začátku jest čtenářům varovati se pojednání, jež psali kněží. Již jsme se zmínili o jejich 

snaze zaměniti iluminism se zednářstvím. Vycházejíce z předsudku, že Satan napomáhá v ložích, 

promísili spisovatelé, spojivší se s klerikalismem, rozbor zednářských rituálů zalháváním a 

nejsměšnějšími osobními úvahami. Místy vsunují nepatrné poznámky pod záminkou nestranného 

posouzení, určené však, aby v omyl uvedly důvěřivého čtenáře. I když tak jednají, setrvávají při svém 

úkolu, jejž jsme poznali osobní zkušeností, a zasloužili si rozohnění Leona Taxila (jenž tak podařený 

výsměch si z nich ztropil) za to, že urazili člověka, ale zároveň zamlčeli svůj názor na tajný úkol 

okultismu v přítomné době. 

Přistupujeme k rozboru rituálu s tím, že jen všeobecně si povšimneme jeho historického vývoje. 

První zednářský rituál, jenž spojoval zedníky ducha se zedníky hmoty, byl utvořen osvícenými bratry 

Růže-Kříže, z nichž nejznámější jsou Robert Fludd a Eliáš Ashmole.64 

Klíč k symbolickým stupňům. 

Učeň. 

Prvé tři stupně byly zbudovány na cyklu čtvernosti přenesené na dvojnost, to jest na hermetické 

kvadratuře kruhu. 
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Stupeň učně byl určen k tomu, aby odhalil, vyložil a zase zastřel první čtvrť kruhu, stupeň soudruha 

druhou čtvrť a stupeň mistra obě ostatní čtvrti a střed. 

Význam, jejž objevitel dává každému stupni, vzat jest přímo z celkového významu kruhu a z jeho 

zvláštního přizpůsobení. 

Odnáší-li se tedy přizpůsobení kruhu k otáčení se země kolem své osy, jest první čtvrt kruhu 

symbolickým popisem zakončení noci od šesti do devíti hodin ráno, druhá čtvrt kruhu vzestupem od 

deváté hodiny k poledni a ostatní čtvrti sestupem k noci, od poledne do večera. 

V tom případu jest učeň člověk rána a vycházejícího slunce, soudruh člověk poledne a poledního 

slunce, mistr pak člověk zapadajícího slunce. 

Odnáší-li se přizpůsobení kruhu k (zdánlivé) dráze slunce v jednom roce, souhlasí čtvrti kruhu 

s ročními obdobími a vzhledem k tomu představují jaro, léto, podzim a zimu. 

Pak jest učeň klíčícím zrnem, soudruh kvetoucí rostlinou a mistr rostlinou, jež nese plody, a plodem, 

jenž odpadává, aby dozráním, jež vybavuje z něho zrna, zplodil nové rostliny. 

Každému z těchto přizpůsobení, jež lze přenésti na fysický, mravní a duchovní svět, budiž rozuměno 

tak, že praví osvícenci jsou skutečně s to vésti ty, kteří jsou povoláni k zasvěcení, ke světlu pravdy, 

ke „světlu, jež osvěcuje každého člověka, přicházejícího na tento svět,“ k živému božskému Slovu. 

Z té příčiny bylo zapotřebí, aby základní a hermetický klíč k těm stupňům a k jich přizpůsobením 

zachován byl jakousi okultní universitou. To byl úkol, jenž byl vyhrazen rosikrucianům a židovsko-

křesťanským zasvěcencům. V jich držení vždy byly klíče, jež spatřili čistě zednářští spisovatelé jen 

v přizpůsobení, a přítomná práce, třeba velmi stručná, v té příčině otevře oči těm, kteří mají oči 

k vidění a uši k slyšení. Nechť ostatní nás tupí a obviňují, že klaníme se ďáblu nebo že sloužíme 

jesuitům, ať si mluví, my pokrčíme rameny. 

S hlediska alchymického představují tři stupně přípravu k dílu, totiž: učňovské práce zobrazují práce 

hmotné, práce soudruhovy znázorňují vyhledání pravého filosofického ohně a stupeň mistra shoduje 

se s vložením filosofské rtuti do athanoru a s vyvozením černé barvy, jež jest východiskem pro barvy 

jasné. 

Věru jest zapotřebí nedbati myšlenek a prací rosikruciánských hermetiků, aby se nepoznalo, že 

opravdoví okultisté zřídili svůj zasvěcovací rozvrh dle přesných pravidel o přizpůsobení těch principů, 

a že pomsta nějakého svrženého pretendenta měla v událostech jen podřízenou úlohu. 

Učeň, jenž přichází z oblasti profánního světa, vrátí se do něho později jako mistr, když před tím 

získal zasvěcení. Tím způsobem vyobrazen jest hermetický kaduceus, jenž nabízí skutečný klíč 

k symbolickým stupňům. 

Martines jako všichni zasvěcenci ten klíč znali, když rozdělovali svoje zasvěcování na čtyři okruhy. 
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Nelze přejíti z úrovně na úroveň jinak, než projde-li se říší temnoty a smrti; takové jest první poučení, 

jež naznačuje příštímu zasvěcenci síň úvah a její symboly. 

Zasvěcenci je zakázáno pod trestem těžkých nehod samotnému něco podnikati; jest mu opatřiti si 

viditelné vůdce, kteří již nabyli zkušenosti; toť poučení, jež vyplývá z rozhovorů a dotazů, jichž 

účasten jest příští učeň od samého vstupu do lože. 

Soudruh. 

Učeň roste nezměniv úrovně. Přechází od hmotných prací k pracím, jež týkají se astrálních sil; učí se 

zacházeti s nástroji, jež se hodí k přetvořování hmoty působením fysických sil, řízených inteligencí, 

rovněž učí se, že nad fysickými silami jsou síly vyššího řádu, zobrazené plápolem hvězdy; jsou to 

astrální síly, jež pohledem na planoucí hvězdu dávají se mu tušiti, aniž činí se o nich zmínka. 

Tak z učně stane se soudruh a dostává se mu poučení o prvcích dějin tradice. 

Mistr. 

Soudruhu, z něhož se stává mistr, jest se připraviti na změnu úrovně. Přejde tedy znovu do říše 

temna a smrti; ale tentokrát tudy jde samoten a není mu zapotřebí vůdce, vědomě činí, co 

nevědomky činil v síni úvah. 

Před tím však dostane se mu klíče ke třem stupňům a k jich vztahům, jejž obsahuje vypravování o 

Hiramovi a jeho třech vrazích. 

Jak jsme již před tím dokázali, jest solární přizpůsobení této legendy pouze přizpůsobením zcela 

povšechného principu, totiž, kruhoběhu, procházejícího čtverností a dvěma jejími fasemi, evolucí a 

involucí. 

Pro tu chvíli jest nám si zapamatovati, že zasvěcenec má této legendě nejen rozuměti, ale jest mu ji i 

prožíti jako hlavní osoba při jejím předvedení. 

Zde objevuje se velmi pozoruhodný děj, jenž zaveden byl Ashmolem, jenž jej zpracoval v roce 1649 

(stupeň učně a soudruha byl vypracován jednak v r. 1646, jednak v r. 1648). Aby zasvěcenec se 

naučil dějinám tradice a měl z ní užitek, dáno jest mu je prožíti. To bude klíč k ostatním stupňům a 

k jejich rituálu. Vždy, kdykoliv bude se jednati o reformu rituálů z té příčiny, aby přizpůsobeny byly 

nové době a nebyly tím odloučeny od svého konstitučního základu, bude nutno si uvědomiti to, co 

bylo pevně stanoveno. 

Připojení templářských stupňů. 

Ramsay. 

Abychom, se vyhnuli nejasnostem a úmornému výčtu, sledujme vývoj zednářských stupňů. 
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Ke třem čistě symbolickým stupňům učně, soudruha a mistra přidal Ramsay v roce 1738 tři nové 

stupně, zvané Škot, Νovic a Rytíř chrámu. 

Tyto stupně jsou výlučně templářské a jejich účelem jest, aby čekatel prožil: 1. vznik a ustavení Řádu 

Chrámu, jenž jest pokračováním chrámu Šalamounova, 2. Zevní zkázu a tajné udržení řádu, 3. 

Pomsta na původcích zkázy. 

Toť klíč ke třem stupňům, jež byly přizpůsobeny legendě o Hiramovi a spojovaly tak jerusalemský 

chrám s řádem Jakuba Burgunda Molaye. 

Zednáři, kteří si přáli získati vyšších stupňů, byli povinni poučiti se o okultismu a o počátcích kabaly, 

též Novic (kterýžto stupeň později přeměněn na Královský Oblouk) učil se jménům božím, jež zde 

uvádím: 

Jod (Principium) י 

Jao (Existens) והי 

Jah (Deus) הי 

Ehieh (Sum, ero) היהא 

Eliah (Fortis) הילא 

Jahib (Concedens) בהי 

Adonai (Domini) ינדא 

Elchanan (Misericors 
Deus) 

 ןנחלא

Jobel (Jubilans) לבוי 

V téže době bylo mu nařízeno, aby studoval vztahy písmen a první základy symboliky tvarů. 

V následujícím stupni Škota (z něhož později se stal Veliký Škot) k těm prvním studiím přidána jiná 

hlubší o souhlasnostech v přírodě. První základ k těmto studiím podává následující tabulka 

souhlasností kamenů a jmen božích. 

Kameny náprsníku Vyrytá do nich jména boží a jich význam 

Sardus Melek Rex 

Topas Gomel Retribuens 

Smaragd Adar Magnificus 

Karbunkl Joah Deus fortis 

Safir Hain Fons 

Diamant Elchai Deus vivens 
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Syncure Elohim Dii (Sin, bohové) 

Achat El Fortis 

Ametyst Jaoh Jaó 

Chrysolit Ischljob Pater excelsus 

Onyx Adonai Domini 

Beryl Jeve (Sum qui sum) 

Zasvěcení do těchto dvou stupňů odhalovalo spojení Chrámu Šalamounova s Templáři a dalo se 

v podzemí, aby bylo vyloženo, k čemu byl řád donucen. 

Ve stupni Rytíře Chrámu (z něhož částečně vznikl Kadoš) byl čekatel opravdu posvěcen na živoucího 

mstitele řádu. Tak přeměněno bylo zasvěcení v politický boj, k němuž Martinisté vždy odmítali se 

přidati. 

Následující slova, vrytá do symbolického náhrobku Molayova, naznačovala dále, že úkony, jichž 

účelem bylo dospěti až na práh druhé smrti, byly známy těm, kteří vytvořili tento stupeň. 

Komu podaří se·přemoci hrůzy smrti, vyjde z lůna země a nabude práva na zasvěcení do velikých 

tajemství. 

Jednotlivosti zasvěcení Kadoše a jeho čtyři síně — černá, v níž zasedá velmistr Templářů, bílá, v níž 

vládne Zoroastr, modrá, v níž panuje předseda soudu Svaté Vehmy a červená, v níž Bedřich řídí 

práce — naznačují, že tento stupeň jest souhrnem všech pomst a pozemským zhmotněním oné 

hrozné krvavé knihy, jež příliš často se otevírá v neviditelnu, kdykoliv Bůh dopustí, aby ti dole se 

projevili. 

Toť stupeň, jejž Martinisté vždy zavrhovali, dávajíce přednost modlitbě před politickou mstou a 

žádajíce si býti věrnými vojíny toho, jenž pravil: „Kdo mečem zachází, mečem schází.“ 

Templářský ritus obsahoval ne pouze tyto čtyři stupně, nýbrž osm stupňů,·jež p. Rosen ve své knize 

„Satan démasqué“ dle, mého mínění nesprávně spojuje s 19. až 28. stupněm, škotským. (Na 

jmenované knize asi spolupracoval nějaký klerikál, neboť spisovatel zná věc příliš dobře, než aby byl 

sám řekl tolik bláhovostí, jež tato kniha obsahuje.) 

Stupně templářského ritu. 

1. Učeň nebo-li Zasvěcenec.  
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2. Soudruh nebo-li Zasvěcenec vnitřku.  

3. Adept.  

4. Adept východu.  

5. Adept černého orla sv. Jana.  

6. Dokonalý adept Pelikána.  

7. Panoše.  

8. Rytíř stráže vnitřní věže.  

Zdokonalený ritus. 

Rozbor jeho stupňů. 

Právě k těmto templářským stupňům připojil se útvar Zdokonaleného ritu jako doplněk celého 

zednářského systému v tomto sestavení: 

1. Historický a morální oddíl, v němž čekatel prožívá děje prvního chrámu jerusalemského, od vzniku 

až do zániku jeho, pak má účast na objevu Slova, jež vtělivši se dalo vzniknouti křesťanství a 

Novému Jerusalemu, jehož rytířem stává se čekatel. 

V důsledku toho připouštěl tento historický oddíl hluboké mravní rozpravy o pádu a přirozeném 

obnovení lidské bytosti. 

2. Hermetický oddíl, věnovaný rozvinutí nadfysických schopností lidské bytosti, předváděl 

v zasvěcovacích obřadech úkazy astrálního dvojenství a alchymických přizpůsobení. 

Tento oddíl byl obsažen pouze ve dvou stupních Zdokonaleného ritu, totiž ve stupni Knížete Adepta a 

Knížete královského tajemství. 

3. K těmto dvěma oddílům, jak řečeno, přidán byl oddíl templářský. 

Rozebereme rychle 25 stupňů Zdokonaleného ritu, abychom ještě objasnili předešlé roztřídění. 

Od 4. do 15. stupně představuje předseda lože buď Šalamouna, nebo některého jeho pomocníka neb 

vasala. Účastníci zabývají se zde buď stavbou chrámu, nebo pomstou za Hirama nebo opětným jeho 

dosazením. · 

Idea pomsty byla příčinou, že Rosen se domníval, že stupeň Vyvolence, se odnášel ke Svaté Vehmě; 

toť omyl, jehož zasvěcenec nebyl by se dopustil. Svatá Vehma byla germánské přizpůsobení 

pythagorejských mstitelů, kteří zase nápodobili mstitele Osirise, jak to správně postřehl spisovatel 

knihy „Thuilleur de l’Écossisme; kdežto Aulnaye nedostal se než k malým mysteriím a v zasvěcení 

pochopil jenom naturalistickou stránku a sexuální úroveň, tak jako dnešní klerikálové. O tom poučí 

nás tento výňatek: 
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„Předkládá-li třetí zednářský stupeň, to jest stupeň mistra, obraz smrti Hirama, řečeného Stavitel 

Chrámu, či spíše obraz smrti Osirise, Pana, Thammuze, Velikého Stavitele Přírody, tu výkřik, jenž 

nejbližšímu vyvolenci nejprve uniká, jest pomsta; pomsta, již Horus vykonal na vrazích svého otce, 

Jupiter na Saturnovi, atd. Tato veliká a trvalá soustavnost pomsty, s níž setkáme se více méně 

zřetelně v množství stupňů a zejména ve stupni Kadoš, pochází z pradávných dob. Nejsouc závislá 

na výkladu, jejž pro ni lze vyhledávati i v úkonech přírody, jež vykazují řadu zápasů a rozporů, mezi 

tvůrčím principem a principem ničivým, přináleží hlavně teokracii, nejstarší to vládě vůbec. Podle 

toho, v jakých poměrech ocitli se zakladatelé tajných společností, podle toho, jaký duch obzvláště je 

oživoval, vykonávali v té neb oné legendě, v té neb oné dějinné události tuto pomstu; z toho vznikla 

různost ritů; ale základní principy její jsou vždy stejné.65 

V 17. stupni (rytíř východu a západu) dostáváme se k dobytí Jerusalema Římany a ke zkáze chrámu. 

Tentokráte setkáváme se v zednářství s opravdu křesťanským stupněm, jemuž rosikruciáni dali 

jméno svého řádu a v němž obsažena jest nejčistší část tradice. Však materialisté, ač ničeho z toho 

nechápou, řeknou, že tento stupeň jest výplodem Jesuitů, a Jesuité, pobouřeni, že vidí v zednářském 

chrámu kříž a oslaveného Krista, řeknou, že tento stupeň jest výplodem Satana. 

Jak viděti, jest v něm něco pro každou zálibu. 

Stupeň zednářského Růže-Kříže jest fysickým přetlumočením tajemství, jež dopomáhají k titulu 

Osvíceného Bratra Růže-Kříže, jenž nepřísluší svobodnému zednářství, nýbrž jeho tvůrci: 

Společnosti Osvícených. Zednářského Rosikruciana, zná-li ovšem dobře svůj stupeň, lze považovati 

za osvíceného učně a takový také má všechny základy pro vysoký duchovní vývoj, jak uvidíme při 

rozboru toho stupně. 

Zednářský Růže-Kříž. 

K zasvěcení do stupně zednářského Růže-Kříže jest zapotřebí čtyř síní: zelené, černé, astrální a 

červené, jež v praxi omezeny jsou vůbec na tři tím, že první se vypouští. 

Černá Astrální 

 Zelená Červená  

Základní myšlenkou toho stupně jest, že ztraceno bylo Slovo, jež dává dovolení ke stavbě chrámu, 

čekatel je znovu najde a jest jím jméno našeho vykupitele Ježíše Krista INRI; s pomocí tohoto slova 

prochází čekatel astrální oblastí v jejím nejnižším či pekelném oddíle a dojde do síně křesťanské 

očisty a reintegrace. 

S hlediska alchymického znamená to vytvoření červeného kamene s pomocí objevených astrálních 

sil, čili zmizení hlavy krkavce a přechod k fénixu či pelikánu. 
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S hlediska mravního znamená to, že v člověku zrodila se jiskra božského Slova, jež uzavřena byvši 

v duši narodila se modlitbou, milosrdenstvím, obětí a podrobením se Kristu. 

Nyní pokuste se, aby to pochopil obchodník s vínem, politický korteš a hodnostář Velkého Orientu 

nebo důstojný otec Jesuita. První z nich zamění Víru, Naději a Lásku svým drahým heslem Volnost, 

Rovnost, Bratrství … nebo Smrt, druhý za každou cenu najde anagramy, jež přemění jméno Kristovo 

ve jméno Knížete tohoto světa, neboť není s to pochopiti, že lze Krista chápati také bez 

drahocenného prostřednictví těch, kteří se domnívají, že jsou jediným božím kněžstvem na zemi. 

Klerikálovi jest to všechno „gnosticismem“ a on tím slovem rozumí vše, čemu nerozumí. 

Vraťme se však k rozboru zasvěcení. 

Zelená síň připomíná první vývoj čekatelů v symbolických stupních. 

Černá síň mu otevírá brány druhé smrti. Naznačuje změnu úrovně. Jest potažena černí se stříbrnými 

slzami. 

Zkázu prvního chrámu představují zlomené sloupy a stavební náčiní, rozmetané po podlaze. Pouze 

tři sloupy jsou vztyčeny a na transparentech, jež na nich jsou nasazeny, lze čísti: na jihozápadním 

Víra, na jihovýchodním Naděje, na severozápadním Láska. 

Na východě jest symbol, jeden z nejhlubších, totiž v popředí stojící stůl, pokrytý černým suknem, na 

němž mimo nástroje hmotného stavitelství (kompas, úhelnice, trojúhelník) jest umístěn symbol, jenž 

vyjadřuje vytvoření duchovní bytosti samým člověkem, totiž Kříž, na němž nasazeny jsou růže při 

středním zakončení jeho ramen. 

Tento stůl stojí před velikou záclonou, za níž, když byla odsunuta, spatřuje se Kristus ukřižovaný, 

osvětlený dvěma voskovicemi barvy slunce. 

 

Zde tedy čekatel opět najde „ztracené Slovo“, když byl v sobe oživil nejprve Víru, jež založena jest na 

vlastní jeho práci, pak Lásku, jež mu otevírá dokořán brány Νaděje, Nesmrtelnosti. 

O této nesmrtelnosti získá si čekatel bezprostředně symbolické jistoty, neboť maje obličej zahalený 

černým závojem a podporován těmi, kteří tudy před ním kráčeli, vniká do síně, již nazýváme astrální 

a jež obecně se zove pekelná. Při té příležitosti i abychom udělali radost p. Antoniniovi, povězme, že 

to, co katolíci nazývají peklem, okultisté nazývají „nižší astrální úrovní“. Abychom se dostali do nebe, 

jest zapotřebí projíti astrální úrovní a vlastní mravní čistotou a duchovním povznesením zvítěziti nad 

larvami a bytostmi, jež obývají tuto oblast neviditelna. Nebe posílá svým vyvolencům vůdce, aby je 

provázeli touto oblastí, a autor knihy „Pistis Sofia“ nás o tom zajímavě poučuje. Ale okultisté odkazují 

tyto larvy a démony na příslušné místo a neuctívají je, věnujíce svoje modlitby Kristovi a Panně. 

Máme-li se dostati do nebeské úrovně, jest nám zvítěziti nad démony a nad nimi lze zvítěziti na 

západě jen tomu, kdo řídí se evangelickými příkazy, na východě tomu, kdo řídí se zjevením mistrů. 
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Každý dobrý člověk, ať křesťan, musulman nebo buddhista, dostane se do nebe, řídil-li se slovem 

božím, a každý zločinec, ať papež, katolický, židovský, protestantský kněz nebo prostý laik, 

kteréhokoliv náboženství, bude společníkem bytostí astrální úrovně, dokud nerozpadnou se jeho 

obaly, leč že by boží slitování vyhladilo otisky jeho chyb. Proto Dante viděl v pekle několik papežů. 

Tato astrální síň jest utvořena transparentem, na jehož obou koncích jest po jedné kostře, aby 

výslovně naznačeno bylo, že smrt jest jediný vchod nebo vychoď z této síně. Nad transparentem jsou 

namalovány larvy a astrální bytosti, jež čekatel spatří, když byl nazdvihnul závoj, jenž zahaluje mu 

hlavu. 

Na to vstoupí do červené síně osvětlené 33 světly. 

Na východu pod nebesy spatří čekatel obdivuhodný symbol. Ve výši vznáší se planoucí hvězda, na 

níž jest písmena ש (šin), ale obráceně, aby naznačovala vtělení božského Slova do lidské 

přirozenosti. Pod ní jest otevřený a prázdný hrob na důkaz, že Kristus zvítězil nad smrtí, a ukazující 

tak cestu všem, kteří rozhodnou se ho následovati. 

Tímtéž směrem odnáší se kapitolní praporec, na němž vykreslen jest pelikán stojící nad hnízdem a 

živící sedm mláďat svou krví, jež mu proudí z boků, rozedraných vlastním zobákem. Tento pelikán 

má na prsou Růži-Kříž. Toť symbol pravého rytíře Kristova, tak znázorněna jest neustálá činnost 

božského světla, jež dopřává života i těm, kteří jeho jménem dopouštějí se ukrutností, jako slunce 

osvětluje dobré i zlé, rozptýlené v sedmi planetárních oblastech jeho soustavy. 

Nápisy na sloupech: Nekonečnost a Nesmrtelnost, ozařující černou síň, případně naznačují duchovní 

přeměnu ctností. 

Toto zasvěcení podporováno jest patnácti odstavci poučení, jimiž čekatel postupně se mění v rytíře 

z Heredomu, rytíře stráže Věže a Rosikruciána. Tato poučení odnášejí se k těmto bodům. 

1. Mistrovství; 2. čísla 9, 7, 5 a 3; 3. úhelný kámen; 4. tajemství archy a nesmrtelnosti (Henoch a 

Eliáš); 5. hory spásy Moria a Kalvárie na všech úrovních; 6. hermetický athanor; 7. mravní ctnosti, 

vzešlé z duchovního úsilí; 8. odpírání vášním (stráž Věže); 9. astrální symbolika; 10. všeobecná 

symbolika; 11. číselná symbolika; 12. křesťanský Jerusalem a nový všeobecný chrám; 13. tři 

křesťanská světla: Ježíš, Marie, Josef; 14. ztracené slovo; 15. Consummatum est. 

Zkrátka, v tomto stupni předali osvícenci zednářstvu svůj systém kabalistické redukce jmen na jejich 

souhlásky, jakož i pět bodů, znázorňující učňovství v iluminismu. 

 

Další stupně, totiž 19. veliký pontifex, 20. veliký patriarcha, 21. velmistr klíče, 22. princ libanonský, 

jsou pokračováním v provádění historické tradice. 
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Z posléze jmenovaného stupně, Princ libanonský, stal se stupeň Rytíře královské sekery ve Škotství, 

a jím počíná řada opravdu hermetických stupňů, věnovaných rozvinutí duchovních schopností. 

Základní myšlenka zasvěcení do těchto stupňů hermetických odnáší se k části života Šalamounova, 

kdy tento se oddal studiu magie a alchymie. Vidíme tu Šalamouna, podrobeného pokušením druhé 

smrti a odpadnutí od pravého boha k modlám, a opět navracejícího se k pravé víře s pomocí vědy. 

Toto jest jen opakování historické alegorie předcházejících stupňů, ale na jiné úrovni. 

Ve zdokonaleném zednářství byly hermetické stupně obsaženy v těchto stupních: 22. Kníže 

libanonské, 23. Kníže adept, a ve 25. Kníže Královského Tajemství. 

Ve stupni Knížete adepta, z něhož ve skotském ritu se stal 28. stupeň Rytíře Slunce, setkáme se 

znovu s těmito teoretickými studiemi, jež jsou podkladem veškeré skutečné praxe. 

Vzhledem ke Škotství a pro rozvoj hermetických stupňů v něm budeme podrobně studovati tento 

oddíl. 

Jak zřejmo, zdokonalený ritus zcela obrátil zednářský systém a přeměny, jež mu bylo prodělati, měly 

vliv jen na rozvoj stupňů, jež byly již dříve v „Radě Vladařů Východu a Západu“. 

Přejděmež tedy ke Škotství; dříve však vypočtěmež sedm tříd, jež obsahují stupně tohoto ritu: 

1. třída — obsahuje stupeň 1., 2., 3. 

2. třída — obsahuje stupeň 4., 5., 6., 7., 8. 

3. třída — obsahuje stupeň 9., 10., 11. 

4. třída — obsahuje stupeň 12., 13., 14. 

5. třída — obsahuje stupeň 15., 16., 17., 18., 19. 

6. třída — obsahuje stupeň 20., 21., 22.  

7. třída — obsahuje stupeň 23., 24., 25. 

Pro podrobnosti poukazujeme na všeobecný přehled ritů na konci této kapitoly. 

Škotství. — Důvod vzniku těchto nových stupňů. Iluminism, reintegrace a hermetism. 

Přistupujeme k vlastnímu Škotství, to jest k rozvinutí posledních stupňů Zdokonaleného ritu. 

A povíme to z přímá, že tajemství vědomého dvojnictví lidské bytosti, jež nazváno bylo vědomým 

vystoupením astrálního těla a příkladně vyjádřeno křtem ve starověkých chrámech, tato tajemství 

byla odhalena, aby z nich byly ustaveny škotské stupně, jež Nejvyšší Rada Charlestonská kolem r. 

1802 připojila k systému, jejž přinesl Morin. 
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Nebylo by tedy spravedlivé, kdybychom v těchto stupních spatřovali jen zbytečné opakování. 

Zakončují postupný rozvoj lidské bytosti tím, že mu dávají klíč k užívání nadlidských schopností ještě 

v tomto životu. Pravíme klíč, neboť zasvěcení nemůže dáti nic jiného. 

Co je pak plátno dáti tato světla lidem, kteří v nich spatřují jen směšný symbolism, nebo, že oslepují 

klerikály, kteří v nich najdou fallus a kteis, podle svého chvalitebného zvyku; neboť jejich mozek jest 

utvořen tak, že všude vidí jen tam to a nějakého ďábla, jenž tvrdí muziku. — Ubožáci! 

Úkolem zasvěcení jest, vylíčiti různá období vědomého průchodu astrálními úrovněmi, jejich 

nebezpečí a úskalí, a vyvrcholiti v tom, že čekatel proniká okruh astrálního pekla a, je-li duše toho 

hodná, povznáší se do různých nebeských oblastí. 

Hlavní úlohu, jak jsme již řekli, zde hraje čekatel v podobě Šalamouna okultisty, jenž vede Hirama, 

sám na pracech těch maje účast. 

22. stupeň, Rytíř královské sekery, odnáší se ke hmotným přípravám k těm pracím, jež znázorněny 

jsou porážením cedrů na hoře Libanonu a posvátnou sekerou. 

23. stupeň, Představený svatostánku, odnáší se k tomu, co jest příznačné pro úroveň, v níž se 

pracuje, to jest pro astrální přirozenost. Síň jest dokonale kulatá, osvětlená sedmi hlavními a 49 = 13 

(číslo průchodu astrálem) vedlejšími světly. Posvátné slovo jest Jeve a vstupní heslo jest jméno 

anděla ohně, Uriel, jenž má pracovníka provázeti od počátku jeho zkoušek. Tento stupeň poukazuje 

na chyby pracovníků, kteří, aby rychleji pokračovali, vyvolávají nižší síly astrálu a vydávají se 

v nebezpečí, že pozbudou spojení s nebem, dají-li se klamati démony znázorněnými zde modlami, 

jimž obětoval Šalamoun. Čekateli jest vítězně vyjíti z tohoto prvního setkání s astrální oblastí. 

Tehdy blíží se úrovni, v níž vyryta jsou astrální klišé. Vidí slovo boží, slovo dvanácti přikázání a slovo 

evangelistů vepsané do věčné knihy a tehdy dokončuje první cestu v bohu (vstupní heslo) (24. 

stupeň). 

Tu tedy dosáhne úrovně exstasí, na níž ocitl se Mojžíš, když spatřil hořící keř. Prošed astrální úrovní 

vstupuje na božskou úroveň a po prvé projevuje se mu nebeský soulad (25. stupeň). Čekateli 

znamení jest kříž, posvátné slovo Mojžíš, vstupní heslo INRI, čímž má býti naznačeno spojení obou 

Zákonů. Řetězy, jimiž čekatel jest ovinut, naznačují tíhu hmoty a obaly, jež ochromují činnost ducha 

na božské úrovni, a měděný had ovinutý kolem kříže, naznačuje, že člověk, obrozený v Kristu (kříž), 

vládne na astrální úrovni. 

Klerikálové k velikému svému zármutku nebyli s to najíti v tomto stupni ďábla. Však jej vůbec pomíjejí 

mlčením. 

Pokračuje ve svém vývoji na neviditelné úrovni, vstupuje čekatel na různé úrovně nebeské oblasti 

(26. stupeň, Škot trinitář či Kníže díku). Prochází prvním, druhým a třetím nebem a kdežto na astrální 

úrovni stýkal se s démony, nyní přichází ve styk se sylfy a pohostinnými nebešťany. 
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Tady byste měli čísti posměšné kdákání nevědomců, když zabývají se tímto stupněm, a povedené 

poznámky klerikálů. Ale pokračujme: 

Čekatel přijímá křídla na znamení, že vystoupil až na božskou úroveň. Katechism pak obsahuje tyto 

význačné věty: 

Ot.: Jste-li škotský mistr trinitář? 

Odp.: Spatřil jsem Veliké Světlo a jako vy, jsem i já Vysokou Excellencí pro trojnásobné spojenectví 

s krví Ježíše Krista, jehož znamení nosíme, vy i já. 

Ot.: Jaké jest toto trojnásobné spojenectví? 

Odp.: Spojenectví, jež Věčný učinil s Abrahamem prostřednictvím obřízky; spojenectví, jež učinil se 

svým otcem na poušti prostředkováním Mojžíše; a spojenectví, jež učinil s lidmi smrtí a utrpením 

svého drahého syna Ježíše Krista. 

V dalším (27.) stupni, Velký komandér Chrámu, jest čekatel připuštěn na Nebeský Dvůr a klenot 

opatřen jest hebrejskými písmenami ירני t. j. INRI. Znamení záleží v tom, že na čele tážícího se bratra 

udělá se kříž. 

Nyní jsme u stupně, jenž původně obsahoval všechny předcházející, totiž u stupně Rytíře Slunce 

(28.), jenž ve Zdokonaleném ritu byl stupněm Knížete adepta. 

Tento stupeň symbolisuje reintegraci ducha v Adamu Kadmonu, svolil-li k tomu Bůh. Čekatel jest 

přenesen do prostoru vnitř zvířetníku, kde býval člověk před svým pádem, a tam dostává se mu 

poznání o sedmi planetárních andělích, kteří po člověkově pádu řídí osudy sedmi oblastí; čekateli jest 

se vmysliti, že jest na slunci. Počíná se seznamovati se silami vyplynuvšími z tohoto střediska. 

Nejprve všimněme si souhlasnosti, jimž učí se v tomto stupni, jehož čistě alchymické heslo jest 

Stibium: 

Michael Pauper Dei Saturnus 

Gabriel Fortitudo Dei Jupiter 

Uriel Ignis Dei Mars 

Zerachiel Oriens Deus Sol 

Šamaliel Indulgentia Dei Venus 

Rafael Medicina Dei Mercurius 

Zafiel Absconditus Deus Luna 

29. stupeň (Velký Škot sv. Ondřeje) jest v podstatě alchymický. Předpokládá se, že adept, po svém 

vystoupení do světa principů, opět vrátil se na zem a jest s to uskutečniti Veliké Dílo. 
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Tomuto stupni byl dán výkřik pomsty za posvátné slovo, jenž dokazuje, že několik úryvků 

templářského ritu bylo pomíseno s hermetickými naukami. Vizme vstupní hesla tohoto stupně, jež 

dobře se hodí k tomuto předmětu: 

Ardarel — anděl ohně 

Kasmaran — anděl vzduchu 

Tallind — anděl vody 

Furlak — anděl země 

Z administrativních stupňů, 31., 32. a 33., upozorňujeme hlavně na 32., bývalý 25. stupeň 

zdokonaleného ritu, Kníže královského tajemství. 

V tomto, právě jako ve 21. stupni (Noachita) nesmíme dbáti nepravého Bedřicha; jest tento stupeň 

prostým obnovením historické Svaté Vehmy. 

Nás zajímá obrazec, „pečeť“ tohoto stupně, na němž vidíme pět světelných paprsků kolem kruhu; 

vyrytých v jiném kruhu, jenž obklopen jest trojúhelníkem, kolem něhož jest pětiúhelník, jenž předvádí 

rozbor sfingy, totiž býka, lva, orla (dvouhlavého) a planoucí okřídlené srdce, nad tím vším krychlový 

kámen. Kolem pečeti jsou tábořiště, zobrazující střediska zednářské realisace. 

33. stupeň jest částečně alchymické rozvinutí „Knížete královského tajemství“ a částečně jakýsi odvar 

à la Bedřich, jenž nás nezajímá. Tento stupeň jest administrativní pro zednářská střediska, jež zase 

mohou se přidati ke kterémukoliv osvícenství. 

Povšechný přehled a zopakování zednářských stupňů. 

Zběžný pohled na hierarchii zednářských stupňů dokazuje, že tyto stupně tvoří skutečně 

harmonickou řadu, v níž pohříchu setkáme se s některými odchylkami, na př. s noachitskými stupni, 

sestavenými bez součinnosti zakladatelů zednářského systému. 

Symbolické stupně obsahují celý systém ovšem v zárodku, kdežto vysoké stupně harmonicky 

rozvíjejí tento zárodek, hlavně s historického hlediska, přehlížejíce národ židovský, pak křesťanství, 

dále tajný tribunál, rytířské řády a templáře. 

Tento systém byl by neúplný, kdyby nebyl opravdu okultně vyvrcholen a neotvíral zasvěcenci nové 

výhledy na spásu lidské bytosti modlitbou, pokorou (18. stupeň) a láskou, jež vedou ke zkouškám 

druhé smrti a po vítězství nad pekelnými pokušeními astrální úrovně ke vnímání božské úrovně. Tedy 

osvícenci vlastně dali svému dílu všechny ty objevy; oni také je přivedou k novému životu, zapadne-li 

do nízkého materialismu a ateismu. 

Další obrazec stručně podává povšechný obsah různých stupňů. 
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    (Zdokonalený ritus) 
(Nejvyšší rada 
Charlestonská) 

(Convent 
Lansanneský) 

1. Učeň " " " 

2. Soudruh " " " 

3. Mistr " " " 

4. " Tajný mistr " " 

5. " Dokonalý mistr " " 

6. " Důvěrný sekretář " " 

7. " Profous a soudce " " 

8. " Intendant staveb " " 

9. " Vyvolený z devíti " " 

10. " Vyvolený z patnácti " " 

11. " Vznešený vyvolenec " " 

12. (Ramsay) Velmistr architekt " " 

13. +Škot Královský oblouk " " 

14. +Novic 
Velký vyvolenec býv. 

dokonalý mistr 
Zdokonalení " 

15. " Rytíř meče Rytíř východu " 

16. " Kníže jeruzalémské " " 

17. " Rytíř východu a západu " " 

18. " Rytíř Růže Kříže " " 

19. " Velký Pontifex " " 

20. " Velký Patriarcha Velmistr všech loží Ctih. Velmistr loží 

21. " Velmistr klíče Patriarcha Noachita Noachita 

22. " Kníže libanonské 
Královská sekera nebo 

Kníže libanonské 
Rytíř  královské  sekery 

23. " " Představený svatostánku 
Představený 

svatostánku 

24. " " Kníže díků Rytíř měděného hada 

25. " " Rytíř měděného hada Škot trinitář 

26. " " Komandér chrámu Velký komandér chrámu 

27. " " Rytíř slunce Rytíř slunce 

28. " Kníže adept (23) Kadoš Velký Škot sv. Ondřeje 

29. " " "   

30.
+Rytíř 

chrámu 

Rytíř komandér bílého a 

černého orla (24.) 

Kníže královského 

tajemství 
Kadoš 

31. " " 
Svrchovaný generální 

Velkodohlížitel 
Velkodohlížitel 
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32. " 

Svrchovaný Kníže 

zed. 

Vznešený komandér král. 

tajemství (25.) 

 
Vznešený kníže král. 

tajemství 

33. " " " 
Svrchovaný generální 

velkoinspektor 

Postupný vývoj stupňů jeví se nám tedy takto: 

1. Tři stupně symbolické. 

2. Tři vysoké templářské stupně Ramsayovy, jež nutno v našem obrazci umístiti před č. 13., 14. a 30. 

3. Ústava historických stupňů, rozvinutí historie Šalamounovy a stavby jerusalemského chrámu, č. 4. 

až 15.; zkáza chrámu a obnovení Nového Jerusalema křesťanstvím, č. 15. až 22. 

4. Vyvrcholení historických stupňů hermetickými stupni, jež jsou branou ke křesťanskému osvícenství 

(iluminismu), č. 22. až 25. 

Toť souhrn Zdokonaleného ritu. 

Nejvyšší rada Charlestonská dala dvacetipěti stupňům Zdokonaleného ritu tyto změny: 

Symbolické stupně 

1., 2., 3. 
Synthetické dějiny člověka 

Historické stupně 

4. až 22. 

Stavba jerusalemského chrámu. 

Zajetí. 

Návrat. 

Pád Jerusalema a zkáza chrámu. 

Křesťanství (18. stup.). 

Nový Jerusalem. 

Templářské stupně 

(21., 13., 14. a 30. 

st.) 

Tajný tribunál. 

Rytíři a 

Templáři. 

Stupně hermetické 

22. až 33. 

První zkoušky adeptství. 

Adept přichází do styku s astrálním hadem. 

Dvojenství. 

Adept vítězí nad astrálním hadem a povznáší se 

k božské úrovni. 

Hermetické vítězství. 

Reintegrace a vědomý návrat na fysickou úroveň. 
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Přidáno bylo mnoho nových stupňů, totiž: Představený svatostánku (23.), Kníže díků (24.), Rytíř 

měděného hada (25.), Komandér chrámu (26.), Rytíř slunce (27.). Kníže královského tajemství zaujal 

stupeň 28., 29., 30., 31. a 32. Kadoš stupeň 28. a Svrchovaný generální velkoinspektor poslední 

stupeň 33. 

Příchodem Grasse Tillyho do Paříže přijato bylo nové rozdělení, jež dosavad platí ve Škotsví. Zde je 

podávám v hrubém náčrtu: ze 24. stupně Knížete díků stal se Kníže svatostánku; z Komandéra 

chrámu stal se Škot trinitář (26.); z Rytíře slunce stal se 28. stupeň a byl nahrazen Velikým 

komandérem chrámu; z 29. stupně stal se Velký Škot sv. Ondřeje a Kadoš (druhdy 24. stupeň 

Zdokonaleného ritu a 28. stupeň charlestonský) stal se trvale 30. stupněm. 

31. stupeň byl Velký dohlížitel, 32. stupeň Kníže adept a poslední 33. stupeň Svrchovaný generální 

velkodohlížitel. Konečně jeden noachistský stupeň, totiž 21., nahradil všade stupeň Velmistra klíče ze 

Zdokonaleného ritu. 

 

  

 

* Tato kapitola představuje největší z odchylek, které lze nalézt mezi českým vydáním knihovny 

„Sfinx“ a pátým francouzským vydáním „Traité élémentaire de science occulte“ z roku 1898, které 

máme k dispozici. Po skončení předchozí VI. kapitoly, pokračuje francouzský originál třetí částí 

věnovanou adaptaci, která doposud v českém překladu uceleně nevyšla. Zdroj zde vloženého 

dodatku jsme neidentifikovali. Původ přídavků v jiných částech knihy překladatel většinou uvedl, viz. 

pozn. 24 a 53. — pozn. zariatnatmik 

64 Z ostatních Rosikrucianů, kteří pomáhali při tvoření nového útvaru, uvádíme J. T. Dasaguliersa, 

Jakuba Andersona, G. Paynea, Kinga, Calvata, Lumdena, Maddema, Elliota. 

65 Auluaye: Thuileur général, str. 58. 
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