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1 Úvod 

Zkoumat fenomén zlata z kulturo logického hlediska jsem se 

rozhodla po zjištění, že téměř veškerá dostupná literatura zabývající se 

tématikou zlata byla zpracována pod specifickým úhlem pohledu, který 

vnímá především jeho úlohu v ekonomii. Mezi takto zpracované práce 

patří Timothy Greenův Svět zlatal, R. Sédillotova Historie zlata2, R. W. 

Jastramova Zlatá konstanta3• V roce 1983 vyšla první soubornější práce o 

zlatě od české autorky Petry Pleskotové nazvaná Zlato!4. V této knize 

autorka sice zmiňuje i další jevy související s tímto fenoménem, ale činí tak 

poněkud zjednodušeně. Obě ústřední témata knihy se dotýkají zlata v jeho 

materiální rovině, tedy zlata jako ozdoby a šperku a zlata jako měnového 

kovu. Velmi podobným způsobem zpracovali téma zlata o dva roky 

později dva čeští ekonomové Jan Struž a Bohumil Studýnka v knize 

nazvané Zlato, zlato, zlato5 • Tato publikace se dočkala rozšířené a velmi 

výpravné reedice v roce 2005 pod názvem Zlato. Příběh neobyčejného kovu6 • 

Do českého jazyka byla také přeložena publikace známého amerického 

ekonoma Petera L. Bemsteina Dějiny zlata7 , v níž je velmi působivým 

způsobem popsána historická role a funkce zlata jako měnového kovu 

v korelaci s celkovou historií národů a státních útvarů. 

Má práce se bude zabývat zlatem jako součásti lidské kultury. Jejím 

cílem bude ukázat a pochopit, jakou úlohu zlato hrálo a dosud hraje v 

kulturně historických dějinách lidstva. Pro značnou rozsáhlost tohoto 

tématu, jehož komplexní zpracování by výrazným způsobem 

překračovalo možnosti diplomové práce, jsem se rozhodla zaměřit 

především na Evropu. I přes toto vymezení se však, vzhledem 

k historickým událostem, nevyhnu popisu událostí a jevů týkajících se 

zlata i v jiných končinách světa, učiním tak však pouze v případě, kdy 

bude zjevná souvislost s vývojem a děním na evropském kontinentě. 
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Domnívám se, že ve studii o zlatě je možné uplatnit kulturologický 

pohled na kulturní jev. Tato práce povede skrze všechny roviny 

kulturologické analýzy kulturní skutečnosti a bude se dotýkat téměř všech 

částí teoretické kulturologie. V různé míře budu využívat poznatků 

historie, filosofie, archeologie, dějin umění, dějin hmotné kultury, 

sociologie, psychologie, kulturní ekologie, v nezbytně nutné míře také 

vzdálenějších oborů, spadajících do oblasti přírodních věd, zejména 

geologie, fyziky, chemie, medicíny apod. 

Fenomén zlata nabízí dvě základní oblasti bádání, jež bych ráda 

zpracovala a tím vytvořila ucelenou studii o tomto neobyčejném kovu. 

První větev bádání se bude zabývat zlatem v jeho materiální rovině. 

Záměrně se však bude vyhýbat podrobnějším informacím z oblasti 

ekonomické, která, jak už jsem zmínila, byla mnohokrát zpracována. 

Druhým stěžejním tématem této práce bude zlato v jeho symbolických 

souvztažnostech. Ráda bych vytvořila logickou strukturu studie, kdy se 

od čistě materiální a fyzické úrovně zlata postupně dopracuji k jeho 

symbolickému uchopení v lidské imaginaci. 

2 Zlato obecně 

2.1 Charakteristické vlastnosti 

Zlato, prvek latinsky nazývaný aurum8, s chemickou značkou Au, 

se nachází na 79. místě periodické tabulky prvků ve skupině vzácných 

kovů. Jeho atomové jádro obsahuje 79 protonů, kolem nichž obíhá stejný 

počet neutronů. 

Zlato má vysokou specifickou měrnou hmotnost 19,3 g/cm3, čímž se 

řadí mezi těžké kovy. Je například 2,5krát těžší než železo a l,7krát těžší 
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než olovo. Kilogram zlata lze odlít do krychle o hraně krátké přibližně 3,75 

cm. 

Tento kov nepodléhá vnějším vlivům, nerezaví, je odolný vůči 

kyselinám, zásadám a solím. Rozpouští se pouze v lučavce královské9-

směsi kyseliny chlorovodíkové a dusičné - a v roztocích kyanidů. Zlato 

vyniká ve srovnání s jinými prvky zejména svou chemickou odolností, 

vysokou tepelnou a elektrickou vodivostí, po stříbře je druhým 

nejvodivějším kovem. Vyznačuje se také leskem a vysokou hustotou, 

výbornou tažností a kujností, z 1 cm3 zlata je možné vytepat plech o ploše 

asi 18 m2 • Poměrně lehce se taví (při 1063 stupních Celsia), ale pro svou 

měkkost se dá zpracovávat i za studena10• 

V přírodě se zlato vyskytuje nejčastěji v ryzí podobě nebo s malou 

příměsí stříbra, mědi, platiny, olova, rtuti nebo vizmutu. Ve formě 

drobných zrnek, šupinek nebo valounků bývá obsaženo v křemenných 

žilách, které prostupují různými horninami, což jsou primární ložiska, 

sekundární ložiska jsou pak vytvářena v náplavech vzniklých 

zvětráváním a odplavením těchto zlatonosných hornin. Největším 

známým nalezeným kusem zlata je nugget z Austrálie, objevený v roce 

1869 v oblasti Victorian Goldfields. Byl nazván Welcome Stranger a vážil 

70,9 kilogramů. 

Není mnoho dalších látek, které by byly, ač pouze ve stopovém 

množství, v přírodě tolik rozptýleny jako je tomu u zlata. Nachází se 

v zemi, ve vodě, ve vzduchu, hromadí je kořeny rostlin i těla zvířat a lidí. 

Platí, že čím složitější forma života, tím obsahuje méně zlata. Obsah zlata 

v elementech biosféry se udává v jednotkách ppm nebo ppbll . Například 

mořské organismy obsahují 45 ppb zlata, stromy okolo 8 ppb zlata, keře 20 

ppb zlata, houby, řasy a lišejníky až 60 ppb zlata, průměrný obsah zlata ve 

vesmíru je 0,534 ppb12• 
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Uvádí se, že v jedné tuně průměrného vzorku zemské kůry by mělo být 

asi kolem 5 miligramů prvku zvaného Au. V šestnáctikilometrové vrstvě 

zemské kůry je to přibližně 20 miliard tun a dalších 8 miliard tun je 

rozpuštěno v mořské vodě. Jen velmi nepatrná část zlata obsaženého 

v naší planetě je však zkoncentrována do ložisek, ze kterých by se dalo 

těžit. 

Celkové množství zlata, jež člověk získal pro svou potřebu během 

celých tisíciletí, bylo v roce 1983 odhadováno na 117 tisíc tun, tedy 

množství, jež by se dalo odlít do krychle o hraně pouhých 17,3 metru13• 

Nejnovější odhady uvádějí, že veškeré zlato, vytěžené od pravěku až do 

počátku nového tisíciletí, by vytvořilo krychli o hraně něco málo přes 22 

metrů14 • Nutno poznamenat, že i přes dlouhou tradici získávání tohoto 

kovu člověkem bylo drtivé množství zlata z útrob země vyjmuto až během 

minulého století, jak ostatně napovídá signifikantní nárůst vytěženého 

zlata jen za posledních dvacet let. Je tomu tak díky stále se zvyšující 

důmyslnosti těžebních technik, které však častokrát uspokojují 

kontinuálně narůstající 11 potřeby" moderní společnosti z ekonomického 

hlediska, aniž by byly respektovány potřeby této planety z pohledu 

ekologického. 

2.2 Způsoby zpracování 

Zlato se pro svou měkkost používá převážně ve slitinách s jinými 

kovy. Směšováním vznikají slitiny s vyšší tvrdostí a pevností. Druh a 

množství přidaného kovu ovlivňuje i výslednou barvu. Červené zlato je 

získáno přidáním mědi, zelené je slitinou zlata se stříbrem nebo 

s kadmiem, modré zabarvení má slitina zlata s ocelí. Bílé zlato je slitina 

zlata s paládiem nebo niklem, které zlato intenzivně odbarvují, až nabude 
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čistě bílé barvy. Výsledná slitina je naprosto stálá na vzduchu a dá se leštit 

do vysokého lesku1s. 

Ryzost zlata se definuje v karátech. Stoprocentně čisté zlato má 24 

karátů. Etymologie termínu karát je spojena s řeckým keration, jež má 

obdobu v arabském výrazu qirat nebo v italském pojmu carato. Původně 

byl karát spíše jednotkou hmotnosti než ryzosti, protože tímto výrazem 

bylo označováno semeno plodu rohovníku obecného, rostoucího v jižní 

Evropě, Asii a Africe. Tato tvrdá semena mají zpravidla jen minimálně 

kolísající váhu okolo 0,195 gramu. V současnosti se jako konvenční 

jednotka hmotnosti používá grán neboli zrno. Zrna ječmene nebo pšenice 

vyloupnuté ze střední části klasu mají taktéž stabilní standardní hmotnost 

bez ohledu na velikost klasu. 480 gránů tvoří trojskou unci. Na trzích se 

hmotnost zlata vyjadřuje v gránech a jeho cena v trojských uncích. 

S ověřováním ryzosti zlata je spojena nauka o prubéřství. Úkolem 

prubéřů bylo, podle významného středověkého vědce Georgia Agricoly 

(1494-1555), zkoumat výnosnost rud, "neboť aby bylo lze vyrubanou rudu se 

ziskem taviti a z ní odloučením strusky čisté kovy vytaviti, stojí za práci nejdříve 

rudy vyzkoušeti."16 Za základní dílo tohoto odvětví byla po dvě stě let od 

svého vzniku považována Kniha o prubéřství kutnohorského mincmistra a 

báňského správce Lazara Erckera (1528-1594) vydaná v Praze roku 1574. 

Obsah ryzího zlata ve slitinách byl zjišťován od pradávna zkouškou 

na prubířském kameni. Již v 7. století př. n. 1. používali Lýdové v Malé 

Asii místního černého kamene ke zkoumání ryzosti zlatého kovu. Zlaté 

předměty o něj byly otírány a vzniklá stopa byla potom porovnávána se 

vzorkovnicí, která obsahovala 24 jehel. Každá jehla obsahovala jiný poměr 

zlata a stříbra, zlata a mědi nebo všech tří kovů dohromady. Poslední 

čtyřiadvacátá jehla byla z čistého zlata. Zkušební jehly, zhotovené ze 

zlatých slitin různých ryzostí a barevných odstínů, se používají ve 

zlatnictví dodnes. Zkouška črtem na prubířském kameni probíhá podobně, 
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jen místo porovnávání barvy s jehlami se na nanesené črty postupně 

kapou kyseliny určené pro různé stupně ryzosti. Zlatý črt se nemění, 

odpovídá-li nanesená zkušební kyselina ryzosti zkoumané slitiny. K úplně 

přesnému zjištění ryzosti zlatých slitin se používá metody spektrální 

analýzy. 

Množství drahého kovu ve slitinách se uvádí v tisícinách. Jelikož 

nelze dosáhnout absolutní ryzosti, bývá nejčistší zlato označováno 

999/1000. Stanovený poměr mezi zlatem a různými přísadami je určen 

puncovním zákonem. vývoj puncovnictví je úzce spjat s vývojem 

šperkařství a mincovnictví. Jejich činnost se prolínala vzhledem k nutnosti 

stálé kontroly dodržování předepsaných ryzostí slitin drahých kovů, ze 

kterých se vyrábělo zlaté zboží a razily mince. 

Obdobu punců, tedy miniaturních značek vyražených do předmětu 

z drahého kovu, používali pro rozlišení ryzosti již staří Egypťané na svých 

zlatých prutech. Ve středověku byly zpočátku kontrole podrobovány 

pouze mince. Od 15. století, kdy předměty z drahých kovů přecházely i do 

majetku širších vrstev obyvatelstva, bylo zavedeno jejich označování, aby 

mohl mít spotřebitel důvěru v ryzost zakoupené věci. Zpočátku si každý 

výrobce označoval své výrobky sám svým jménem a číslicí ryzosti. Později 

bylo zkoušení a označování zboží svěřeno představeným cechu, pak byl 

přidělen dozor různým orgánům, zpravidla mincovnám17• V dnešní době 

je tato činnost provozována a regulována státními puncovními úřady. 

Puncovní značky byly odjakživa odrazem své doby a kultury, v níž byly 

používány, zvláště pak úrovně řemeslné zručnosti. Nejčastěji se jedná o 

různé zkratky, číslice, písmena, obrazce, ale také nebeská tělesa, rostliny, 

zvířata nebo lidské postavy. 

České puncovní značky pro zlato jsou reprezentovány hlavami 

ptáků od orla přes kohouta po labuť a rozlišují pět stupňů ryzosti. 
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Velmi starou technikou tváření kovů bylo tepání. Tradiční 

technologie zlatotepectví se příliš nezměnila, základní nástroje, tvar i 

rozměry polotovarů jsou dnes obdobné jako ve středověku. 

Výchozí surovinou pro zlatotepce ve středověku byly zlaté mince, 

podle kterých bylo potom pojmenováváno vytepané zlato, lišící se 

složením, tedy barvou a ryzostí. Ve starých účtech za pozlacovačské práce 

se lze setkat například se zlatem florentinským z italských florénů, 

rýnským z rýnských dukátů, uherským z uherských dukátů, 

vratislavským a dalšími. V cechovních artikulích popisujících podmínku 

mistrovského kusu se uvádí: /I Tovaryš zlatotepec má míti jednu knížku 

dvojnásobného zlata, kteréž halbgeschlagen zove, druhou knížku feingoldu, třetí 

knížku cvišgoldu, čtvrtou pak knížku stříbra, což vše náležitě a mistrovsky 

uděláno. "18 

Později začala být základní surovina připravována tavením 

potřebné slitiny podle toho, jaká byla žádána barva. Zlatotepci odebírali 

zlato ve formě podlouhlých slitků, které se ohřáté do červeného žáru na 

ručních válcovacích stolicích upravovaly na ploché pásy zvané cány. Ty se 

pak již za studena válcovaly na tloušťku 0,03 až 0,02 milimetrů, čímž 

vznikly takzvané planžety, které se rozstříhaly na čtverečky o velikosti 3,5-

4x4 centimetry. Asi 400 až 450 těchto planžetek se vkládalo do první tepací 

formy zvané kveč. Mezi jednotlivé plátky se vkládal velmi jemný 

pergamen, od 19. století pergamenový papír, v dnešní době umělý 

pergamen zvaný pergamin. Takto vznikl paket, který byl 15 minut 

zpracováván pomocí hamru (dnes se používá pérových hamrů), až byla 

fólie tlustá 0,005-0,006 milimetru a nabyla rozměrů přibližně 130x130. 

Tímto vzniklo kvečové zlato, používané hojně ve středověku na zlacení 

pozadí deskových oltářů. Získané fólie byly čtvrceny a po 1600 listech, 

prokládaných blánou z jehněčích nebo oslích střev, vkládány do druhé 

tepací formy zvané lot. Po další hodině zpracovávání hamrem získaly fólie 
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stejný rozměr 130x130, ovšem jejich tloušťka byla 0,001 milimetru. Po 

vynětí z lotu byly fólie opět čtvrceny a poté umístěny do ruční 

zlatotepecké formy. Fólie musely být proloženy zlatotepeckou blánou 

z telecích, jehněčích nebo oslích slepých střev, která byla namazána 

speciálním nátěrem, jenž umožňoval, aby fólie při jejím roztahování 

během tepání klouzala po bláně a také zabraňoval přilepení. Složená 

forma byla stlačena v lisu do balíku, který musel držet tvar. Samotné ruční 

tepání se dělo a dodnes děje na masivních žulových blocích s vyhlazenou 

horní plochou. Během následujících pěti minut byl balík nepřetržitě tepán 

asi 300 údery. Údery byly vedeny tak, aby se jimi vzniklé teplo 

rovnoměrně rozložilo. Výsledkem tepání byly plátky formátu 100xl00 

milimetru o tloušťce jedné deseti tisíciny milimetru 19. Zlaté plátky jsou 

potom ořezány na rozměr 80x80 milimetrů a pomocí dřevěných kleští jsou 

po 25 vkládány do knížek vyrobených z jemného hedvábného papíru 

posypaného klouzkem. V jedné knížce by mělo být průměrně 0,35 gramů 

zlata, dvanáct těchto knížek tvoří knihu obsahující celkem 4,5 gramu zlata. 

2.3 Použití 

Zlato patřilo spolu s mědí mezi kovy, které se člověk naučil 

zpracovávat nejdříve. Pro výrobu nástrojů se však díky své měkkosti příliš 

nehodilo. Ačkoli z archeologických nálezů známe kupříkladu zlatou 

sekyru z 1. tisíciletí př. n. 1. a o keltských druidech víme, že disponovali 

zlatými srpy, lze se domnívat, že tyto i jiné zlaté nástroje měly pro svou 

nepraktičnost spíše kultovní charakter. 

Člověk však vnímal a ocenil zlatý lesk a stálost tohoto kovu a od 

pradávna ho používal k výrobě ozdob a dekorativních předmětů. Zlatými 

šperky si lidé zdobili a stále zdobí různé části svého těla, ze zlata byly 
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vyráběny dekorativní a kultovní předměty a zdobena architektura. 

Zlatnické řemeslo má několik tisíc let dlouhou tradici. 

Ne všechny předměty však mohly být vyrobeny celé ze zlata, a tak 

se vyvinula technika pozlacování, jež pomocí nejdříve zlatých tepaných 

plátů a později tenounkých zlatých fólií, jejichž výroba byla výše popsána, 

dodávala předmětům zhotoveným z obyčejných materiálů opticky 

kovový povrch. 

Nejstarší zjištěné příklady pozlacování různých kultovních nebo 

reprezentačních předmětů pocházejí ze starověkého Egypta, tepaným 

plechem pokrývali své sochy umělci Předního východu, Malé Asie i 

Řekové. Raně křesťanské umění převzalo tyto techniky známé v antice a 

prostřednictvím Byzance byly rozšířeny po celé Evropě. Zlatých fólií se 

používalo pro iluminaci knih, jako pozadí v deskové malbě a na zdobení 

plastik. V renesanci se použití zlacení rozšiřuje na chrámový mobiliář, na 

architekturu, zejména na štukovou výzdobu interiérů a posléze i na 

nábytek. Pozlacování se stalo velmi oblíbenou dekorační technikou 

v obdobích manýrismu, baroka a rokoka. Postupně však bylo zlato 

zastoupeno náhražkovými kovy, především metalem, což však bylo a je 

pro jeho snadnou oxidaci možné pouze v interiéru. Posledním uměleckým 

směrem plně využívajícím možností pozlacovačské techniky byla secese, 

kde se zlaté plátky uplatňovaly jak na malbách20, tak ve výzdobě interiérů. 

V moderní době jsou zlaté plátky v umění a architektuře využívány spíš 

ojediněle, pozlacovačské řemeslo se dnes uplatňuje především při 

restaurování kulturních památek. 

Pozlacovačství je tradiční umělecko řemeslná technika, která nám 

mimo jiné otevírá pohled na důmyslné využívání přírodních materiálů a 

technologické myšlení našich předků, jejichž znalosti byly získávány 

hlavně empirií a předávány z generace na generaci. Některé techniky jsou 

natolik dokonalé, že se ani v moderní vědecké době nepodařilo najít 
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adekvátní alternativy k jejích zastoupení. Zlacení plátkovým zlatem může 

být buď matné nebo lesklé. Techniky na mat se provádějí u 

polimentového21 zlacení, zlacení na olej22, mordant23 a na vodová pojidla24. 

Technika zlacení na lesk vznikla ve středověku odvozením od techniky 

zlacení v knižní malbě. Zjednodušeně řečeno, spočívá v tom, že se zlaté 

plátky pokládají na povrch, který má takové fyzikální vlastnosti, které 

umožní, aby byl kovový plátek vyhlazen do vysokého lesku pomocí 

achátu. 

Zlato bylo od počátku svého soužití s člověkem symbolem nejen 

krásy, ale také bohatství a moci. Postupně se stalo také prostředkem 

směny jako všeobecný ekvivalent. Stalo se tak především pro jeho 

vlastnosti. Je neobyčejně kujné, dělitelné, má možnost vyjádřit jakoukoli 

velikost hodnoty. Vyznačuje se homogenností, tedy všechny části mají 

stejnou, jednoduše přesně měřitelnou ryzost. Pro svou vysokou hustotu a 

specifickou hmotnost i jeho malé množství představuje vysokou hodnotu. 

Je prakticky nezni čitelné, čímž se z něj stává ideální prostředek pro 

akumulaci a tezauraci. Zlato se stalo nástrojem garance hodnoty peněz, 

základem měny. 

Zlato jako měnový kov bylo používáno již ve starověku. První zlaté 

mince byly raženy již v 7. století př. n. 1. v Malé Asii a kovové peníze 

představovaly uznávané platidlo po tisíciletí. V moderní ekonomice již 

lidé zlatem fyzicky nedisponují, měnové jednotky jsou však kryty zlatými 

rezervami a pohledávkami bank. Nad smysluplností zlatého pokladu se 

zamyslel někdejší prezident USA Herbert Hoover (1874-1964): "Lidská 

činnost je za našich dnů opravdu prapodivná. S velkými náklady dobýváme zlato 

ze země a pak jej s velkými náklady zakopáváme do jeskyní v Kentucky. Člověk by 

si dovedl představit rozumnější hospodářství. "25 Předmětem této práce však 

není popis a hodnocení struktur ekonomických systémů a jejich fungování 

či nefungování, proto se vyčerpávajícímu tématu zlata v souvislosti 
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s ekonomií budeme spíše vyhýbat a poukážeme na něj pouze tehdy, 

pokud to bude v rámci historických souvislostí nevyhnutelné. 

Zlato je kov, který je dobře snášen lidským organismem, čehož 

využívá od pradávna medicína. Použití zlata ve stomatologii má své 

kořeny již u dávných Etrusků, kteří z tohoto kovu zhotovovali zubní 

protézy. Ve starověkém Římě bylo zákonem povoleno si do hrobu vzít ze 

zlatých předmětů pouze ty, které již byly napevno v ústech zemřelého, 

jako zlaté drátky, můstky a podobně. Že se užívání zlata k dentálním 

účelům v jakési formě udrželo již od starověku, nám dokazují i účetní 

doklady francouzského krále Jindřicha IV. (1553-1610), kde je mezi jinými 

uvedena také položka "Zlato na plombování zubú krále -15 liber 15 sou. 1/26 

Zmínky o využívání zlata jako léku nalezneme již v systému 

indické ajurvédské medicíny 5000 let př. n. 1. O léčivých účincích zlata se 

zmiňuje římský polyhistor 1. století našeho letopočtu Plinius Starší. 

Pokládá je za účinné při otravě, odstraňování bradavic, léčivá má být tak 

zvaná chrysicolla, jakási pemza získaná ze studní, kam teče voda přes zlaté 

Žíly27. 

Středověcí přírodovědci vidí hlavní přínos tohoto kovu v oblasti 

léčení v jeho posilující a pročišťující schopnost. Bylo prý možné jím léčit 

různá kožní onemocnění, lišej a především lepru. Při onemocnění sleziny 

se doporučovalo pít víno, do něhož byly vhozeny rozžhavené zlaté plíšky, 

pomoc při náhlém bezvědomí a srdeční slabosti měla zajistit směs, jejíž 

hlavní ingrediencí byly zlaté piliny, zlatý prach měl léčit skvrny na oČích28 • 

V 19. století se zlato používalo k léčení deprese, epilepsie, migrény, 

některých poruch fungování žláz s vnitřní sekrecí, pohlavních nemocí a 

dokonce impotence. Donedávna bylo využíváno solí zlata při léčbě 

onemocnění kloubů, roztoky radioaktivního zlata byly používány 

v onkologii. Zlaté implantáty se objevily již v lékařství jihoamerických 

Inků. V kosmetické chirurgii se zlato používá ke zpevnění obličejových 
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partií a vyplňování vrásek. V poslední době je také čím dál tím víc 

populární kosmetika s obsahem 24karátového zlata, což je receptura 

s různými obměnami tradovaná již z dob staroegyptských, antických a 

středověkých. Moderní výzkumy prokazují, že zlato má antibakteriální 

účinky, podporuje lymfatickou drenáž a krevní cirkulaci, což napomáhá 

odstraňování toxinů a pročišťování pleti a tím její celkové regeneraci a 

omlazení. 

Vodivosti zlata je využíváno v elektrotechnickém průmyslu při 

výrobě kontaktů, spojů a polovodičů. Jedinečných fyzikálních vlastnosti 

prvku Au se hojně využívá v kosmonautice, kde velmi účinně odráží žár 

od povrchů raket a kosmických lodí. Stejnou funkci mají i tenké zlaté fólie, 

jimiž se pokrývají některé střechy a skleněné desky oken na místech silně 

exponovaných slunečnímu záření. 

3 Dějiny zlata 

3.1 Starověký Egypt 

Z historických dokumentů vyplývá, že největším a nejstarším 

producentem zlata ve starověku byl Egypt, minimálně tedy do doby, kdy 

se římské impérium rozšířilo o území dnešního Španělska, díky jehož 

zlatým dolům výrazným způsobem vzrostla těžba tohoto kovu pro užití 

Říma. V Egyptě mělo zlato nezastupitelnou úlohu jak v hospodářské sféře, 

tak v oblasti kultovní. 

Počátky těžby a zpracování zlata ve starověkém Egyptě bývají 

kladeny do období mezi 5. a 4. tisíciletím př. n. 1. Jsou dochovány 

hieroglyfické texty ze 4. tisíciletí př. n. 1. popisující zářivě žluté "tažné 

kameny", ze kterých se zhotovovaly hlavně šperky. Zlato se nejdříve 
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rýžovalo z nilského písku. Z jedné tuny naplavenin byli tehdejší 

zlatokopové, s největší pravděpodobností otroci a váleční zajatci, schopni 

získat kolem osmdesáti gramů čistého zlata, které mělo charakteristickou 

bledou barvu, jelikož nilské zlato obsahuje velké množství stříbra. Při 

promývání nilského písku bylo zřejmě zaregistrováno, že se zlato často 

nachází spojené s křemenem, který se nachází v okolních horách nilského 

údolí, a tak během 3. tisíciletí př. n. L začaly vznikat první zlaté doly 

v historii. 

Zpočátku měly tyto doly podobu mělkých příkopů, časem byly 

přebudovány v poměrně komplikované sítě podzemních šachet, které 

pronikaly hluboko do nitra hor. Zlatonosný kámen byl nejdříve pálen 

ohněm, aby se rozrušil křemen ve skále a tím se stal křehkým. Potom byl 

rozbit na drobnější kousky a rozemlet mezi žulovými kameny. Vzniklý 

prášek byl promýván na nakloněných deskách než se odplavila veškerá 

zemina a zbylo jen nejtěžší zlato. To bylo zbavováno nežádoucích příměsí 

tavením. Ruda se vložila do hliněného tyglíku a smísila s různými 

přísadami jako olovo a soli. Tyglík se potom zahříval na teplotu těsně pod 

bodem tání zlata, tedy asi na tisíc stupňů celsia29• Díky vynálezu měchů, 

v jejichž obsluze se otroci střídali, se ruda mohla tavit celé dny. Nečistoty a 

příměsi jiných kovů se pomalu vyloučily a zůstalo prakticky čisté zlato. 

Řecký historik Diodóros Sicilský (1. století př. n. L), který Egypt 

navštívil, popsal hrůzné pracovní podmínky lidí pracujících v tehdejších 

zlatých dolech. Vzduch v šachtách byl údajně velmi smrdutý, soustavně 

znečišťovaný kouřem z drobných svíček, oheň používaný na rozrušení 

křemene uvolňoval výpary arzénu, jež působily častá úmrtí. Otroci 

pracovali v nesnesitelném horku vleže na zádech či na boku a byli 

vystaveni neustálé hrozbě závalů a vzedmutí spodní vody. Nejspíš i tyto 

drsné podmínky přispěly k tomu, aby byl vyvinut důmyslný systém 

hlídání pracujících otroků. Jejich strážci byli najatí žoldnéři různých 
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národností, z nichž ani jeden nehovořil stejným jazykem jako oni, čímž se 

výrazně snižovala možnost jejich uplacení a dohody útěku30 • 

Důležitou těžební lokalitou byla oblast mezi Nilem a Rudým 

mořem. To potvrzuje papyrus, dnes uložený v turínském egyptologickém 

muzeu, na kterém je zobrazen plán zlatých dolů z roku 1550 př. n. 1. 

Ačkoli se v něm kvůli nepřesnému měřítku nelze jednoduše orientovat, 

odborníci se shodují, že jde zřejmě skutečně o linii Nil - Rudé moře. 

Údajně se zde nacházelo až 36 zlatých dolů. Průměrná roční těžba se 

odhaduje na několik stovek kilogramů, což ukazuje na poměrně bohatá 

ložiska, bereme-li zřetel na tehdejší primitivní způsob těžby. Egypťané 

museli být skutečně vynikajícími prospektory. Celá oblast byla v moderní 

době důkladně prozkoumána a ve výsledku se nenašlo ani jedno naleziště, 

ve kterém by se už ve starověku nedolovalo. Některá ložiska se ukázala 

být natolik nosná, že se vyplatilo v nich s použitím moderních technologií 

těžbu obnovit. 

K dalším oblastem těžby zlata patřil rovněž horní Egypt, zejména 

krajina zvaná Etbai, rozkládající se mezi Koptem a Bereniké. Nejbohatší 

zlatonosná oblast pro Egyptské impérium se však nacházela v jižně 

položené Núbii, jejíž jméno je odvozeno z egyptského znaku pro zlato -

núb. Panovník Thutmose III. vymáhal od Kúše a Núbie tribut ve zlatě. Za 

jeho vlády měla Dolní Núbie Egyptu odvádět 215-230 kilogramů zlata 

ročně31 • Nejvýznamnější doly se nacházely nedaleko dnešního Vádí Allaqí 

a al-Favachíru. V roce 1831 byly v této oblasti objeveny základy více než 

tří set hornických chýší a v mnohých z nich byly nalezeny ještě zachovalé 

mlýnky na ruční drcení zlatonosné rudy. Nálezy v některých hrobkách 

z etiopského království Kúš dosvědčují, že v některých obdobích zde bylo 

železo vzácnější než zlato. Podle Hérodota je v Etiopii bronz vzácnější než 

zlato, jeho podřadné postavení demonstruje na faktu, že zajatci bývali 

spoutáváni zlatými řetězy32. 
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Zlato pocházející z jižních oblastí hrálo v egyptské ekonomice 

klíčovou roli. Za vlády Ramese II. Velikého zde byly vybudovány rozsáhlé 

doly. Protože základní podmínkou důlního provozu, pokud možno 

celoročního, byl dostatek vody, bez níž by nebylo možné oddělovat zlato 

od horniny, vznikla při dolech důmyslná soustava studní. Pokud se 

studně nedaly vykopat v blízkosti dolů, voda se musela nosit ve džbánech 

a kožených vacích od řeky. Na některých místech jižně od Asuánu jsou 

dodnes patrné staré stezky, po kterých chodili osli s náklady vody. 

Zlato bylo zpočátku využíváno v ryzí formě. První stopy jeho 

metalurgického zpracování jsou známy z pozdně před dynastické kultury, 

zvané gérzské, podle naleziště Gerza voblasti fajjúmské prolákliny, 

nacházející se jihozápadně od Káhiry. 

Metody těžby, extrahování a zpracování zlata se rychle rozvíjely a 

svého vrcholu dosáhly již v období Staré říše. Zlatnictví bylo velmi vážené 

řemeslo, které se předávalo z generace na generaci. Známe byly techniky 

tažení, gravitování, cizelování, granulace, filigránu, vtlačování, 

pozlacování, slévání, barvení a technika ztraceného vosku. Zvláště 

oblíbené bylo používání zlatých fólií na potahování soch, nábytku, rakví, 

vnějších mumiových masek a dokonce i zdí. Již okolo roku 4000 př. n. 1. 

odlévali Egypťané zlaté pruty pro peněžní účely, přičemž na každém 

prutu bylo vyraženo jméno faraóna Menese. Dále se zlato používalo jak 

pro ryze sakrální účely, tak pro výrobu profánních ozdobných šperků. 

Egypťané, jak muži tak ženy, se rádi a hojně zdobili velkým množstvím 

prstenů, čelenek, náušnic, náramků, opasků a ozdobných spon 

vyrobených hlavně ze zlata, ale též ze stříbra, elektronu, karneolu, 

ametystu, jaspisu, lazuritu a jiných drahých kamenů. 

Lze říci, že za úspěchem staroegyptského impéria jako světové 

velmoci, stojí právě obrovské zásoby zlata. Z hlediska těžby a jeho vývozu 

představoval Egypt největší mocnost. O vlivu egyptského zlata se lze 
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dočíst z korespondence, jež probíhala mezi státy. Dopisy psané na hliněné 

tabulky akkadským klínovým písmem, které bylo jazykem tehdejší 

mezinárodní diplomacie, byly charakteristickým jevem své doby. Je 

dochována například korespondence krále Amenhotepa III. s jeho 

tchánem mittánským králem Tušrattem, jenž ho žádá: "Kéž mi můj bratr 

pošle tolik zlata, že to nepůjde ani spočítat. A prosím svého bratra, aby mi poslal 

víc zlata, než kolik od něj dostal můj otec. Cožpak není v zemi mého bratra tolik 

zlata jako písku v poušti?."33 

Dostatek zlata umožňoval Egyptským vladařům prosazovat 

expanzivní politiku. Královna Hatšepsovet, vládnoucí v letech 1490-1468 

př. n. 1. dala rozkaz obnovit cesty do Pvenetu (Puntu), země rozprostírající 

se od nejjižnějšího cípu Rudého moře směrem k pohořím Somálska. Tyto 

obchodní výpravy byly podnikány zřejmě již panovníky 1. dynastie ve 3. 

tisíciletí př. n. 1., o čemž podle historiků svědčí hojně rozšířené používání 

myrhy, která v Egyptě nikde neroste. Výpravy byly velmi úspěšné, jak se 

dozvídáme z úředního zápisu " .. . převelice divné zboží dovezené letos ze země 

Puntu jeho veličenstvu: sušená myrha, zlato ... " 34. Pět lodí se vrátilo 

naložených nejen zlatem a myrhou, ale také slonovinou, vzácným 

ebenovým dřevem, kadidlem, opicemi a leopardy. Po souši bylo pak 

přihnáno ještě tři tisíce kusů hovězího dobytka. Povedený obchodní 

výjezd je poutavě vylíčen na stěnách královnina chrámu v Dér-el-Bahrí. 

Hatšepsovet, která ačkoli byla ženou, se nechala titulovat mimo jiné "Syn 

slunce" a "Zlatý Hór", byla pozoruhodně obratnou vládkyní. Podařilo se jí 

zvýšit za posledních 150 let pokleslý mezinárodní obchod a za její vlády 

probíhala trvalá těžba zlata, jež se rozšiřovala dále a dále na jih, podle 

některých údajů až na území dnešního Zimbabwe. Její záliba ve vzácných 

kovech byla obrovská, údajně se ráda líčila práškem smíchaným ze zlata a 

stříbra. Původní megalomanské plány na památník boha Amóna Re, který 

jí měl podle legendy ve snu požádat o výpravu do země Pvenet, počítaly 
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se vztyčením dvou zlatých obelisků vysokých přes 30 metrů, převyšujících 

tak zdi chrámového komplexu v Karnaku. Výsledná realizace byla sice 

poněkud skromnější, vztyčeny byly pylony ze žuly, které ale měly zlatem 

pokryté alespoň vrcholy. Po dokončení díla měla královna prohlásit: 

ll' .. jejich výše sahá až do nebes .. . Když mezi nimi vychází slunce, jejich odlesk 

zaplavuje celou zemi ... Ty, kdož po dlouhých letech tyto monumenty uvidíš, si 

řekneš: Nevím, jak dokázali vytvořit celou horu ze zlata. "35 

Územní výboje přinášející zlato byly typické i pro manžela zmíněné 

královny, který byl v době její dvacetileté vlády ještě nezletilý. Faraón 

Thutrnos III. vládnoucí do roku 1436 př. n. 1. si ze svých dobyvačných 

výprav přivezl z Palestiny kromě jiného 200 kilogramů zlata a stříbra a 

vynutil si každoroční platbu tributu ve zlatě, jež ostatně dostával i od 

panovníků z oblastí Núbie a KÚš. 

Egypťané, podobně jako většina obyvatel starověkých civilizací, 

přisuzovali zlatu mýtický a symbolický význam. Jejich analogické myšlení 

ho pro jeho zářivý lesk ztotožňovalo se všemocným sluncem, jehož 

vlastnosti pak zlato přejímalo, tedy chránilo život a zahánělo temné síly. 

Bylo považováno za kov bohů, zvláště tedy zářícího slunečního boha. 

Bohyně nebes Hathor má přídomek "Zlatá" nebo prostě "Zlato". Zlato 

hrálo důležitou roli také v panovnickém kultu. Faraón byl považován za 

syna slunečního boha Rea. Byl nazýván "Zlatý Hor" a říkalo se o něm, že 

je "Zlatým pohořím, jež ozáří celou zemi "36. Používat zlato bylo v Egyptě 

královskou výsadou, kterou měli pouze faraóni. Právě toto omezení mělo 

usnadnit, aby vládci přejali roli bohů a svůj božský původ legalizovali 

prostřednictvím téhož kovu, ze kterého byli bohové v představách 

egyptského lidu stvořeni. Představa zlata jako těla bohů je 

zdokumentována na hliněné destičce ze začátku 14. století př. n. 1., do 

které je vyryt dopis správci dolů nedaleko Rudého moře. Požaduje se 

v něm neprodlené dodání většího množství zlata na výzdobu Osiridova 
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chrámu. Na konci je připojeno varování : "Ale zlato, tělo bohů, není tvojí 

věcí! "37 

Zlato se díky své stálosti a nezměnitelnosti stalo symbolem 

posmrtného života. Nejspíš proto se dílny, ve kterých se vyráběly rakve a 

výzdoba královských hrobek, nazývaly "Zlatý dům". V souladu s teorií 

nesmrtelnosti byl kladen velký důraz na maximální nákladnost provedení 

veškeré záhrobní výbavy vznešených mrtvých, a tím také na trvanlivost 

použitých materiálů. Zlato tak splňovalo hned oba požadavky najednou. 

Bylo božským materiálem a proto bylo jeho uplatnění tak široké. Protože 

bylo zlato tělem bohů, musely být i masky a obaly královských mumií 

vyrobeny celé z ryzího zlata. V chudších vrstvách obyvatelstva byly zlaté 

masky na tvářích zemřelých symbolicky zastoupeny žlutou barvou, jež 

měla navodit dojem pozlacené tváře. Sup ze zlata položený kolem krku 

zemřelého měl zajistit ochranu bohyní Eset. Na sarkofázích z období Nové 

říše jsou Eset a bohyně Nebthet často znázorňovány klečící na znaku pro 

zlato38 • 

V Egyptě lze mluvit o peněžním hospodářství až od Ptolemaiovské 

doby. Ekonomika stála na jiných principech, nebyla tržní ve smyslu 

výroby pro trh a obchodování za ceny, které jsou výsledkem vyrovnávání 

mezi nabídkou a poptávkou. Vzhledem k pokročilé specializaci výroby ale 

již nepostačoval samozásobitelský model. Stát prostřednictvím 

byrokratického aparátu shromažďoval většinu produkce a distribuoval 

formou přídělů těm, kdo příslušné potřeby nevyráběli. Takový systém 

samozřejmě nemůže pokrýt veškeré potřeby, ani reagovat na jejich 

individuální odchylky. Samotná výše přídělů jasně dokládá, že se počítalo 

s doplňkovým výměnným obchodem. Máme dobře pramenně doloženy 

například platy řemeslníků, kteří budovali hrobku Amenhotepa I. (18. 

dynastie). Řemeslníci dostávali chleby, koláče, pivo, olej, ryby, zeleninu, 

maso, datle, oděv, sandály, keramické nádoby, dřevo na otop a další 

20 



životní potřeby, základ přídělu, který měl charakter platu za práci, tvořilo 

ale obilí. Měsíční příděl obilí pro obyčejného řemeslníka činil 4 chary 

pšenice 1 V2 charu ječmene. Char je objemová jednotka, převedena na naši 

soustavu představuje 76,89 litru. Přepočteme-li méně instruktivní 

objemové určení na hmotnost, dojdeme k 215 kg měsíčního přídělu obilí, 

což vysoce překračuje měsíční spotřebu rodiny. Větší část přídělu tedy 

mohl řemeslník vyměnit za jiné výrobky buď přímo s výrobcem nebo na 

trhu39• 

Nutný ekvivalent, vyjadřující hodnotu zboží, byl vyjadřován ve 

váhových jednotkách kovu, nejprve šatí a deben, od Ramesse III. kedet a 

deben. Tento ekvivalent nikdy netvořilo zlato, užívalo se vzácnější stříbro a 

měď 40. Kov se směny fyzicky neúčastnil. Paralelně se užívalo jako 

ekvivalent obilí, například v ramessovské době měl 1 char41 obilí hodnotu 

2 debenů mědi42 • 

Přestože byly záhrobní poklady královských nebožtíků v průběhu 

staletí a tisíciletí systematicky vykrádány, byly to právě hroby, ve kterých 

se nalezla většina zlatých předmětů pocházejících ze starého Egypta. 

Archeologické nálezy z doby predynastické a raně dynastické se 

dochovaly jen zřídka. Patří sem hrobka mající 50 místností, ve kterých 

bylo na 2000 předmětů, z nichž některé byly i ze zlata. Z období Staré a 

Střední říše je nejvíce nálezů z komplexu pyramid panovníků 12. dynastie 

Střední říše. Největší a nejznámější zlaté poklady nalezené na území 

starověkého Egypta však spadají do období Nové říše, tedy do let 1580-

1090 př. n. 1. 43. Částečně tomu je nejspíš z důvodu permanentní 

"recyklace" zlatých pokladů z pokladnic mrtvých do rukou živých a o od 

nich zpět k mrtvým. Logicky si pak panovníci z historicky mladších epoch 

měli šanci zachovat více své záhrobní výbavy než jejich předchůdci, kteří 

se někdy stali i jejich nevědomými a nedobrovolnými dárci. V roce 1922 

byl archeologem Howardem Carterem objeven neporušený hrob mladého 
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faraóna Tutanchamona. Ve čtyřech místnostech hrobky bylo nalezeno 

obrovské množství zlatých předmětů. Všechny komory, pokladnice a 

dokonce i sama síň s rakví byly doslova přeplněny uměleckými předměty 

ze zlata nebo zdobené tepaným zlatým plechem. Dnes tyto artefakty 

zaplňují dvanáct místností Egyptského muzea 44. Je však důležité 

připomenout, že Tutanchámon nebyl nikterak slavným státníkem právě 

až do té doby, než byla nalezena jeho hrobka. Do dějin Egypta vstoupil 

s takovou slávou jen díky svému téměř neporušenému hrobu plnému 

zlata. Tento fakt nám dává trochu tušit, jakým, skoro nepředstavitelným 

bohatstvím, asi musely být naplněny hrobky těch skutečně mocných a 

věhlasných panovníků starověkého Egypta. 

3.2 Přední východ 

Starověké kultury Předního východu ležící na území Mezopotámie 

sice neměly k dispozici téměř žádné vlastní přírodní zásoby zlata, ale byly 

vždy natolik bohaté, aby si mohly dovoz tohoto vzácného a žádaného 

kovu dovolit. Největším dodavatelem zlata pro státní útvary na území 

starověké Mezopotámie byl bezesporu Egypt. Menší část byla výsledkem 

obchodních styků s Indií a oblastí Zakavkazska a také některými místy 

v Perském zálivu jako ze starověkého Elamu, území ležící dnes na jihu 

Iránu, a Bahrajnských ostrovů. 

Zlato bylo obchodníky a oficiálními nákupčími královských paláců 

a chrámů směňováno za produkty zemědělské a řemeslné produkce, 

zejména obilí, textilie, rohože a keramiku. Sám kov se posléze stával spolu 

se stříbrem hojně užívaným platidlem, ačkoli zlaté mince z té doby nejsou 

známy. Asyrský král Sinacherib (7. století př. n. 1.) vyplácel své dělníky 

budující významná stavitelská díla, například 80 kilometrů dlouhý 

vodovod do Ninive, mimo jiné i zlatem. Jak sám uvádí: "Vybavil jsem tyto 

22 



lidi, kteří budovali kanál, lnem a vlněnými oděvy skvělých barev. Dal jsem jim 

prsteny a dýky ze zlata. 1/45 

Úplné počátky zpracování zlata v Mezopotámii jsou kladeny ještě 

do dob před Sumery, o čemž svědčí některá slova používaná v sumerštině, 

jako například klempíř a kovář, jež nejsou sumerského původu 46 • 

Zlatnictví bylo samostatné řemeslo, mající svoji společenskou vážnost. 

Vysoká řemeslná a umělecká úroveň výrobku byla plně srovnatelná 

s věhlasným egyptským zlatnictvím. Podle Glassnera bylo zlato 

vyhrazeno pouze zlatnické výrobě47• Kov byl od tavby až po konečnou 

úpravu zpracováván ve specializovaných státních a církevních dílnách. 

V nich pracovali svobodní řemeslníci nebo otroci, organizovaní ve 

skupinách, podřízených mistrům nebo dozorcům. Každá etapa 

zpracování byla pod přísnou kontrolou. Bylo přesně zapisováno množství 

dodaného kovu i váha již vyrobených předmětů, čímž mělo být zamezeno 

jakékoli ztrátě zlata z nedbalosti nebo krádežím48• 

Množství archeologických nálezů zlata z území starověké 

Mezopotámie je relativně skromné, zvláště srovnáváme-li ho s nalezenými 

artefakty starověkého Egypta. Je tomu tak hned z několika důvodů. Za 

prvé, podle historických údajů, které nám jsou známy o poměrech, 

společenském uspořádání a zvycích v Mezopotámii, zde zlato sloužilo, i 

přes tradici kultu mrtvých a jejich záhrobních výbav, více živým než 

mrtvým, čímž se tolik nekonzervovalo v hrobkách a více cirkulovalo. Za 

druhé, geografická poloha Mezopotámii do jisté míry předurčovala jako 

místo častých vojenských nájezdů a válek a s tím spojeným pleněním a 

loupením majetku, naproti čemuž Egypt ležel teritoriálně většinou stranou 

válečného dění. V kontrastu oproti Egyptu, kde byly v nejrozsáhlejší míře 

objeveny zlaté předměty z nejmladších období impéria, se nálezy zlata na 

území Mezopotámie dobově řadí mezi nejstarší období, tedy Sumerskou 

říši. V té bylo zlato přisouzeno jejímu hlavnímu bohu Enlilovi. 
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Nejstarší nalezené umělecky zpracované zlaté předměty pocházejí 

ze 4. tisíciletí př. n.1. z objevů v sumerském Uru a Gawra. Nejvýznamnější 

a také nejrozsáhlejší jsou naleziště v místě starověkého města Uru odkryté 

sirem Leonardem Woolleyem během dekády 1924-34. V královském 

pohřebišti bylo postupně odhaleno 1800 hrobů v několika různých 

vrstvách, z nichž za nejcennější jsou považovány nálezy v hrobech krále 

Meskalunga a princezny Subat. 

Z nich pochází známá králova zlatá přilba, zlatá dýka se zlatou pochvou, 

zlatá krabička na toaletní potřeby a princeznina zlatá čelenka a další 

šperky. Vše bylo velmi precizně zpracováno, což slouží jako důkaz o 

vynikající řemeslné dovednosti zlatníků druhé poloviny 3. tisíciletí př. n.1. 

Zlatých památek ze státních útvarů následujících po sumerské říši, 

tedy říší akkadské, starobabylónské, staroasyrské, novoasyrské a 

novobabylónské není příliš. O zlatě a jeho zpracování se dozvídáme spíše 

z písemných dokumentů, jako například Hérodotova popisu po 200 letech 

znovu vybudovaného města Babylon, které bylo původně dobyto a 

zničeno roku 689 př. n. 1.49• 

" ... V babylónském posvátném okrsku je dole ještě jeden chrám a v něm 

stojí zlatá socha Dia, před sochou velký zlatý stůl, zlatá podnožka a zlatý trůn. 

Chaldejové tvrdili, že to bylo uděláno z 800 talentů50 zlata. Před chrámem je zlatý 

oltář. leště tam je jiný velký oltář, na kterém se obětují dorostlé ovce. Na zlatém 

oltáři totiž není dovoleno obětovat. Leda jen sající mláďata ... "51. Podle dalších 

soudobých popisů zde měla stát ještě masivní socha babylónského boha 

Marduka vyrobená z 28 tun čistého zlata. 

Starověká Perská říše, rozkládající se na území dnešního Íránu, byla 

na rozdíl od Mezopotámie bohatá na ložiska zlata. Tento kov zde byl 

zpracováván po celá tisíciletí, již předchůdce Persie tzv. Médská říše ( 8.- 6. 

století př. n. 1.) byla vyhlášená vysokou úrovní zlatnické práce. Pro perské 

zlatnictví je typická záliba ve ztvárňování zvířecích motivů. 
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Staří Lýdové, žijící na západě dnešního Turecka, těžili zlato v údolí 

řeky Hermu. Také obyvatelé nejvýchodnějšího pobřeží Středozemního 

moře znali zlato odpradávna. Podle mytologického fragmentu ze 

starověkého U garitu, syrském Rás-Šamrá, je nebeský dům boha Baala 

potažen zlatem a stříbrem. Ugarit byl kosmopolitní město, ve kterém bylo 

se zlatem intenzivně obchodováno. Při jeho zpracování se mísily umělecké 

vlivy mykénské, asyrské, fénické, krétské a egyptské. 

3.3 Antické Středomoří 

3.3.1 Řecko 

Egejská kulturní oblast, do které spadá pevninské Řecko, západní 

pobřeží Malé Asie a ostrovy v Egejském moři, je považována za první 

samostatnou civilizační a kulturní oblast evropského Středomoří. 

Utvářeny zde byly kultury mínójská, mykénská, kykládská a další. I přes 

svou jistou izolaci byly tyto kultury spojeny s celým civilizačně kulturním 

vývojem Předního východu, s nímž se vzájemně ovlivňovaly52. Z mýtů, 

bájí, svědectví antických historiků, dobových záznamů i archeologických 

vykopávek vychází pestré svědectví o získávání a užívání zlatého kovu. 

N a území Malé Asie se v nejstarších dobách zlato získávalo 

rýžováním z říčního písku. Zlatonosný písek se propíral na různých 

splávcích a žlabech, čímž se lehčí písek odplavoval a zlato, které je těžší, se 

usazovalo u dna. Na dně žlabů byly napnuté beraní kůže, aby se velmi 

jemně rozptýlené zlato, vznášející se ve vodním proudu, neodplavilo pryč. 

Místo toho se zachytilo mezi srstí. Ta se nakonec spálila a zlato se 

jednoduše oddělilo od popela. S tímto způsobem rýžování zajisté souvisí 

mýtus o Zlatém rounu, jímž se budeme zabývat později. 
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Proslulým nalezištěm byla lýdská řeka Paktólos splavující zlato 

z blízkého pohoří Tmolos. Podle legendy vděčila řeka svému bohatství 

frýžskému králi Midasovi, o němž se také ještě zmíníme v jedné z dalších 

kapitol. V Lýdii se také těžilo tak zvané "bílé zlato". Jednalo se o přírodní 

slitinu dvou třetin zlata a jedné třetiny stříbra známou pod názvem 

elektrum. 

Z lýdského zlata byly i poklady přebohatého krále Kroisa, který 

vládl přibližně v letech 560-547 př. n. l. a díky svým peněžním reformám 

je, zejména ekonomy, považován za mistrovského inovátora na poli 

financí, který projevil hluboký smysl pro vytváření politické a ekonomické 

moci za pomoci drahých kovů53 • Hérodotos ve svém díle přisuzuje právě 

Lýdům prvenství v používání mincí ražených ze zlata a stříbra a to již v 7. 

století př. n. l. 54. Důvěryhodnost Hérodotových údajů potvrdil 

archeologický výzkum v maloasijském Efesu z roku 1951, kde bylo pod 

ruinami Artemidina chrámu, který byl postaven kolem roku 600 př. n. l., 

nalezeno spolu se šperky a soškami ze zlata a stříbra i velké množství 

lýdských mincí. 

Z počátku Kroisovy vlády kolovaly v zemi mince ze zlata, stříbra a 

elektra. Panovník si uvědomoval význam zlatých mincí pro rozkvět 

lýdské říše, a proto dal stáhnout z oběhu všechny mince z elektra, roztavit 

je a z oddělených ryzích kovů nechal razit mince ze zlata a stříbra. Ty 

měly na jedné straně obraz lva a býka, což byl znak města Sard, na druhé 

straně měly vyraženou obdélníkovou a čtvercovou značku pro označení 

jejich nominální hodnoty. Při ražbě byl kladen velký důraz na pečlivost, 

aby bylo dosaženo jejich jednotné velikosti a hmotnosti 55. Bimetalický 

měnový systém převládl na dlouhou dobu i v mnoha jiných zemích. 

Zatímco stříbrné mince byly používány při menších obchodních 

transakcích, zlatými se financovaly nákladné státní záležitosti a zahraniční 

obchod. Kroisova peněžní reforma vytvořila první svrchovanou měnu 
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v dějinách lidstva, která byla okamžitě všeobecně přijata a žádána, a 

sehrála zásadní roli v rozvoji mezinárodního obchodu lýdské říše, jejích 

hospodářských a kulturních styků se sousedními zeměmi, čehož 

následkem byl výrazný rozvoj celé oblasti56• 

Asi od 2. tisíciletí př. n. 1. se zlato těžilo také v dolech. 

Z historických pramenů jsou nám známa naleziště v Lampsaku, ve Frýgii, 

či na ostrově Sifnos v Egejském moři. V Astyře u Abydu se nacházely doly, 

z nichž mělo, podle řeckého zeměpisce Strabóna (63 př. n. 1.- 19 n.1.), 

plynout zlaté bohatství do starověké Tróje57 • Přestože Trója měla jistý 

primární zdroj zlata, větší část tohoto kovu, se kterým bylo disponováno, 

pocházela z obchodního styku především s Krétou. Bohatství zlata 

legendárního města Trója podle výzkumů intenzivně ovlivňovaly 

vzestupy a pády krétské námořní moci. 

Samotný ostrov Kréta, jenž patří mezi významná střediska 

zpracování zlata ve starověku, neměl žádná zásadnější naleziště, vzácný 

kov sem byl dovážen. Velkým dodavatelem byl samozřejmě na zlato 

bohatý Egypt, nebyl ovšem jediným africkým státem, jenž by zásoboval 

zlatem na tento kov chudší severní krajiny. Z Hérodotových zápisů se 

dozvídáme o obchodování mezi Afričany a Kartaginci: " .. . někde za 

Herkulovými sloupy58 se nachází místo, kde žijí lidé s tímto zvykem: když jim 

přinesou nějaké zboží, musí ho vyložit na břehu moře a jeho majitelé se musí 

vrátit na loď a pomocí kouře dát signál. Ihned potom, co domorodci spatří signál, 

přicházejí na břeh a k vystavenému zboží pokládají tolik zlata, kolik pokládají za 

přiměřené a vrátí se zpět. Pak se Kartaginci vracejí z lodě na břeh a prohlížejí si 

vystavené zlato a odplují. Když usoudí, že je zlata málo, vracejí se na loď a dále 

čekají. Domorodci znovu přicházejí ke zboží a přidávají zlato. Ani jedna strana se 

vůči partnerovi nezachová nespravedlivě, protože Kartaginci se nedotknou zlata, 

pokud nevědí, že jeho množství odpovídá nabízenému zboží, a domorodci si 

neodnesou zboží, pokud si jejich partneři neodnesou zlato. "59 Tímto způsobem 
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směněné zlato se potom dostalo až do oblasti vyspělých středomořských 

kulturních center, nejdříve na Krétu a později na pevninské Řecko a Řím. 

Zdrojem zlatého kovu pro Krétu byly také ostrovy Egejského moře 

jako Kypr a již zmíněný Sifnos. Kréťané však byli, díky své obchodní a 

námořní zdatnosti, schopni směňovat své řemeslné výrobky za zlato i se 

vzdálenějšími oblastmi na Iberském poloostrově. Krétští zlatníci raně 

minojského období zpracovávali zlato především tepáním, počátkem 

středně minojského období si osvojili techniku granulace, vykládání zlata 

drahými kameny a techniku potahování bronzu zlatem 60. V pozdně 

minojském období po roce 1400 př. n. 1. se centrum zlatnictví přesouvá na 

řeckou pevninu, především do Mykén a Théb. 

Civilizace klasického Řecka vyrostla právě na základech starých 

egejských civilizací, které zprostředkovávaly ostatní Evropě dovednosti 

starověkého Východu. Specialitou řeckého zlatnictví byla technika zlatem 

zdobené sloní kosti, z niž byly zhotovovány především kultovní sochy. 

Nahé části byly ze slonoviny, oděv, vlasy a božské atributy pokrýval zlatý 

plech připevněný k dřevěnému jádru sochy. 

Právě tímto způsobem byla sochařem Feidiem (asi 495-420 př. n.1.) 

vytvořena díla Athéna v Parthenónu a olympský Zeus, který byl 

považovaný za jeden ze sedmi divů světa. Bernstein na soše Athény 

demonstruje, jak mohla v Řecku splynout ozdobná a peněžní funkce zlata. 

V souladu s tradicí, která hlásala, že zlato propůjčuje božství neživým 

objektům, byla socha zahalena do zlatého pláště, který měl kromě 

symbolické a estetické funkce i funkci tezauračnÍ. Byl jakýmsi oficiálním 

zlatým pokladem athénského městského státu a jako ten byl také použit, 

když vypukly peloponéské války. Zlato bylo athénskými občany ze sochy 

strhnuto a proměněno v peníze, kterými byly financovány válečné 

operace61 • 
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Po roce 360 př. n. 1. byla Filipem II. Makedonským zahájena těžba 

zlata v Makedonii a Thrákii. Z vytěženého kovu bylo raženo velké 

množství mincí, používaných jak na pokrytí běžných výdajů, tak na 

financování dobyvačné politiky. Během vlády tohoto reformního 

panovníka se z Makedonie stala velmoc. Zlato učinil základem svého 

peněžního systému, v čemž pokračoval i jeho nástupce syn Alexandr 

Veliký. Alexandrova říše se rozkládala na území od Egypta až po Indii. 

3.3.2 Řím 

Na území Itálie se mnoho zlatých ložisek nenacházelo. Několik 

malých nalezišť bylo pouze v Lombardii, kudy protékala zlatonosná řeka 

Pád a její přítok. Přesto však celková produkce zlata za období Etrusků a 

Římanů nepřesáhla 200 tun62• Podle Plinia Staršího byl objem římského 

zlatého pokladu kolem roku 390 př. n. 1. poloviční ve srovnání 

s množstvím kovu použitého jen před padesáti lety na řeckou sochu 

bohyně Athény, a měl být pouhou sedminou zlatého daru, který byl 

poslán do delfské věštírny bohatým panovníkem Kroisem 63. Zdroje 

drahého kovu Římané získávali spolu s rozšiřováním svého územÍ. Kam 

pronikla římská vojska, tam všude se zakládaly zlaté doly a rýžoviště. 

Ostatně potenciální množství příbytku zlata do římské pokladnice 

ovlivňovalo do velké míry směr expanzivní politiky impéria. 

Zlato plynulo do Říma z kolonií v Egyptě, Núbii, Galii, Dácii, z 

Iberského poloostrova, Sardinie, Makedonie a z oblastí malé Asie. 

Kontrola nad španělskými zdroji zlata byla získána díky vítězství 

nad Kartágem v punských válkách. Španělské zlato tvořilo do značné 

míry páteř římské ekonomiky. Na jihu poloostrova se zlato těžilo již 

v době měděné, v průběhu dob bronzové a železné se produkce stále 

zvyšovala, až v období římské nadvlády dosáhla téměř 1000 tun. Podle 
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historických údajů plynulo z iberského poloostrova do Říma až šest a půl 

tuny zlata ročně. 

V dolech mělo rudu dobývat na šedesát tisíc horníků, kteří se 

rekrutovali především z řad otroků, válečných zajatců a trestanců. Těžkou 

manuální práci, tvořící základ důlní činnosti popsal historik Plinius, jemuž 

připomínala práci gigantů 64, takto: "Skuliny se náhle sesedají a zasypou 

horníky, takže je patrně už méně smělé lovit z mořské hlubiny perlovce a nachovce. 

O tolik nebezpečnější se stala naši zásluhou souš! V dolech se stavějí do cesty 

skály, ty se lámou ohněm a octem, častěji však, protože to podkopy zamořuje párou 

a dýmem, je roztloukají železným beranidlem a vynášejí na ramenou ve dne 

v noci .. . Zlato vytěžené ve štolách se netaví, nýbrž je hned ryzí. Tak se vyskytuje 

ve valounech, které váží i více než deset liber ... Drť se suší a spaluje a popel z něho 

se vyplavuje, přičemž se podestře travní drn, aby se na něm usadilo zlato. "65 

Později byla zavedena hydraulická metoda, která využívala 

k rozrušování skály a k obnažení ložisek zlata prudký proud vody. Ta 

stékala z velkých vodojemů umístěných vysoko nad místem těžby. 

Archeologické nálezy ve španělských dolech také poukazují na využívání 

tzv. Archimedova šroubu. Jednalo se o mechanické zařízení používané 

k čerpání spodní vody, které umožňovalo nasávat velké množství vody 

s minimální silou. Ke zvětšení výšky vody se používalo velkých vodních 

kol, jejichž pozůstatky byly také nalezeny66. 

Podobně velký význam jako podmaněná oblast Iberského 

poloostrova měla pro Římany oblast Dácie rozkládající se mezi Dunajem a 

Karpaty na území dnešního Rumunska. 

Nutno dodat, že Římané se při exploataci nerostného bohatství 

projevovali značně bezohledně vůči životnímu prostředí. Neblahého vlivu 

těžebních technik na krajinu a přírodu vůbec si povšiml již Plinius, který 

při popisu tehdejšího způsobu důlní těžby dodává" .. . podkopaná hora se 

sama po celé délce zhroutí s rachotem, jaký si člověk nedovede představit a 
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zároveň s neuvěřitelným vyfouknutím. Vítězové přihlížejí zřícení přírody. A 

přesto zlato ještě není a ani nevěděli, když kopali, zdali tam je. K podstoupení 

takových velikých nebezpečí a nákladů jim byla dostatečným důvodem naděje a 

touha. "67 Díky hydraulickému způsobu těžby byla odplavena celá pohoří, 

zničena zemědělská půda a bahnem zaneseno mnoho řek. 

Velmi bohatý zdroj zlata pro své impérium získal také císař 

Konstantin vládnoucí v letech 306-337 svým náboženským obratem. V 

životopise císaře se uvádí, že během bitvy o západořímský trůn roku 312 

spatřil na nebi ohnivý kříž spolu se slovy /IV tomto znamení zvítězíš". 

Bitvu vyhrál a své vítězství přičetl zásahu křesťanského boha. Křesťanství 

bylo později vyhlášeno státním náboženstvím, v jehož jménu byly 

zabaveny všechny vzácnosti pohanských chrámů, zlaté poklady 

nahromaděné za celá staletí. 

Prvním národem hojně zpracovávajícím zlato na území budoucího 

klasického Říma byli záhadní Etruskové. Na Apeninském poloostrově se 

objevili v první třetině 1. tisíciletí př. n. 1., s sebou přinesli vlastní kulturu, 

písmo odvozené od řecké abecedy a také vyspělé zlatnictví. Zlato, které 

nacházeli v náplavách řeky Pádu nebo dováželi, používali Etruskové 

především k výrobě šperků. Znali techniky filigránu, zasazování drahých 

kamenů a granulace - pájení miniaturních zlatých kuliček na měděný 

podklad. Právě technika granulace jimi byla dovedena k naprosté 

dokonalosti. Zajímavostí je, že způsob zdobení granulací byl v pozdějších 

dobách zapomenut a mnozí zlatníci si lámali hlavu nad tím, jak byly takto 

zdobené předměty dříve vyrobeny. Technika byla znovuobjevena až 

v roce 1937. Nyní víme, že zlatá zrnka se nejdříve vytaví z nastříhaných 

kousků kovu v kelímku naplněným jemným prachem z dřevěného uhlí. 

Při tavení vytvoří částečky zlata zakulacená zrnka, kterým uhelný prach 

brání, aby se navzájem slila. Zrnka při tavení pohltí uhlík, který snižuje 

jejich bod tání. Na podklad jsou lepena speciální pryskyřicí. Předmět se 
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potom znovu zahřeje na 890QCelsia až se kuličky na povrchu začnou lehce 

tavit a tím se kovy spojí68• 

Vedle výroby šperků bylo zlato Etrusky používáno na zhotovování 

zubních protéz, které byly velmi precizně opracovány a z archeologických 

nálezů vyplývá, že měly i značnou trvanlivost, některým svým nositelům 

vydržely až do smrti, což dokumentuje nalezená lebka se zachovalým 

zubním můstkem ze zlata69• 

Co se uměleckého zpracování zlata týče, vycházeli zlatníci 

klasického Říma z velké části právě ze svých předchůdců Etrusků. Římané 

rádi okázale zdobili sebe i své domy různými šperky a zlatými předměty a 

tím dávali najevo své bohatství a sociální statut. Například císař Markus 

Antonius používal běžně k vykonání své potřeby zlatý nočník, což je 

poměrně výmluvná demonstrace marnotratnosti jeho doby. 

Největší podíl zlata byl však odváděn na ražbu mincí. Římané 

používali kovové peníze v mnohem větším měřítku než jejich historičtí 

předchůdci. Proto poptávka po zlatě trvale rostla s rostoucí poptávkou po 

nových mincích, jichž bylo zapotřebí mimo jiné na výplaty žoldnéřů, kteří 

rozšiřovali území římského impéria, ostatně právě z důvodu osvojení 

zlatých nalezišť. 

Skutečnou mírou bohatství byly v Římě peníze. Vliv na chod 

státních záležitostí v období římské republiky a později císařství nebyl 

odvozován z rodu jednotlivce, nýbrž z jeho majetku a schopnosti úplatků. 

Příkladem nám může být Julius Caesar (100-44. př. n. 1.), který byl 

původně pouhým provinčním úředníkem ve Španělsku. Zde 

nashromáždil obrovské množství zlata, jež mu mělo dopomoci k vůdčímu 

postavení zpět v Římě. Pro tento účel vytvořil alianci s dalšími dvěma 

ctižádostivými boháči. Jedním byl vojevůdce Gnaeus Pompeuius (106-48 

př. n. 1.) a druhým bohatý občan Marcus Licinius Crassus (115-53 př. n.1.). 

Crassovi se, stejně jako mnohým jiným před ním i po něm, stala touha po 
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slávě a bohatství osudnou. V roce 53př. n. 1. byl zajat nepřátelskými Parthy 

ve válce, kterou sám vyprovokoval. Pro Parthy byl zosobněním penězi 

zaslepené římské civilizace a tak ho, jako demonstraci svého pohrdání, 

popravili nalitím roztaveného zlata do hrdla. 

3.4 Keltové 

Určitou protiváhu řecko-římské civilizaci představovala kultura 

keltského lidu obývajícího oblasti severně od Alp na území dnešního 

Německa, Švýcarska, severní Francie, Čech, Horního Rakouska a 

Britských ostrovů. 

Antický autor Diodóros Sicilský v souvislosti se zlatem a Kelty 

popisuje: " .. . mnoho zlata se obyvatelům Galie dostává bez námahy horníků. 

Totiž řeky u zákrutů, které dělají při svém toku, omývají sousední vrchy a tak 

odnášejí řeky pryč velké množství země, která obsahuje zlatý písek. Shromažďují 

jej ti k tomu určení a melou jej, má-li hroudy, roztloukají je, vymývají vodou a 

pak dávají do tavících pecí. Tímto způsobem získávají velké množství zlata. "70 

Způsob, jakým Keltové získávali zlato, osvětlují také archeologické 

nálezy mimo jiné z území Čech. Za keltské éry došlo v našich zemích 

k výraznému hospodářskému rozvoji. Během ní vznikala řada sídlišť, 

zakládaných především v blízkosti zlatorudných nalezišť, která se stala 

středisky řemesla a obchodu. Mezi nejznámější patří hradiště na Závisti na 

okraji Prahy, Strádonice u Berouna, Staré Hradisko u Prostějova a Sedlo 

nedaleko zlatonosných řek Křemelné a Vydry u Kašperských Hor 71 • 

Zejména povodí řek Vltavy a Otavy a jejích přítoků nabízelo ve svých 

naplaveninách možnost k rýžování zlata. Způsob rýžování byl velmi 

podobný tomu řeckému, jen místo beraní kůže byly do dřevěných žlabů 

vkládány konopné otepi sloužící k zachycování drobných zlatinek. Na 

Otavě u Modlešovic na Strakonicku byla archeology objevena rýžovnická 
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jáma vystlaná právě konopím 72. Dalším archeologickým svědectvím 

dávného rýžování jsou sejpy, mohutné hromady vyrýžovaného štěrku a 

písku, táhnoucí se podél koryt zlatonosných řek. Nedávné výzkumy a 

pokusy s napodobováním tradiční techniky rýžování však prokázaly, že 

jako odpad nemusely v této oblasti všude nutně sejpy vznikat, protože 

v keltských dobách ležela vydatnější místa naplaveného zlata mělce při 

dně řeky73. Tak se lze dohadovat, že rozsah keltského rýžování mohl být 

větší než jak nám ukazují archeologické památky v krajině. Podle odhadů 

vyrýžovali Keltové na území Čech do konce starého letopočtu snad až 17 

tun zlata74
• 

Na území Francie byly však také objeveny starověké štoly i se 

zbytky výdřevy, které dokládají, že zlato bylo v menší míře i těženo. 

V neposlední řadě byl přísun zlata zajišťován i výkupným od poražených 

národů. Například vojevůdce koalice keltských kmenů Brennus žádal 

v roce 390 př. n. 1. od Římanů výkupné ve výši 300 kilogramů zlata. 

Zlato bylo pro Kelty posvátným kovem. Byly z něj vyráběny 

kultovní předměty jako kupříkladu zlaté srpy, symboly druidské funkce, 

kterými byly rituálně žaty posvátné rostliny, zejména jmelí z uctívaných 

dubů. Zlaté šperky symbolizovaly sílu, moc a ochranu pro svého nositele. 

Oblíbené zlaté nákrčníky se staly odznakem příslušnosti k vládnoucí 

vrstvě. 

Keltové razili i své vlastí mince, se kterými se seznámili během 

výbojů do Řecka a Říma a díky žoldnéřům najatým panovníky antického 

světa, kteří byli právě mincemi vypláceni. Ražená keltská mince navenek 

demonstrovala prestiž kmenového společenství a jeho představitelů, 

zároveň měla i své náboženské aspekty. Spojení materiální hodnoty mince 

s náboženskou symbolikou vyjadřovalo téměř ideální formu zcela 

mimořádné oběti75 • Výroba mincí byla vyhrazena jen nejvýznamnějším 

správním střediskům. Na území Čech to byla především dvě největší 
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oppida, Závist a Strádonice, produkující zlaté mince později nazvané 

duhovky. Tento název vychází ze způsobu, jakým byly duhovky 

v mnohem pozdějších dobách náhodně nalézány. Tyto zlaté mince byly 

občas na polích obnaženy z hlíny deštěm. Lidé kteří je nalézali, tradovali 

legendu, že tyto mince rostou na poli tam, kde se po dešti dotkne duha 

země. 

Keltové je zřejmě ukrývali do země v nejistých dobách pronikání 

germánských kmenů na jejich územÍ. Největší množství duhovek - asi 

5000 kusů - se našlo v roce 1771 na Rokycansku, většina jich ale byla 

bohužel roztavena a zlato z nich použito k ražbě tehdejší měny. 

3.5 Byzantská říše 

Rozdělením římského impéria vznikla samostatná východořímská 

říše, zvaná byzantská, s centrem v Konstantinopoli. Celá historie 

byzantského císařství byla protkána posedlostí po zlatě, které viditelně 

zvyšovalo autoritu panovnické moci a díky zlatému bézantu částečně 

sloužilo i k zachování celistvosti rozsáhlých a nejednotných teritoriálních 

držav, mezi nimiž bézant sloužil jako ekonomické pouto. Podle Bernsteina 

představovalo zlato pro byzantskou říši záchranný kruh76• Byzantští vládci 

vedli války proto, aby ze získané kořisti financovali armádu, ale také 

proto, že byli v nepřetržitém ohrožení nájezdy bulharských, germánských 

a od 7. století také arabských hord. Jelikož nemohli bojovat stále na 

několika frontách zároveň, byli nuceni si mír se sousedy vykupovat 

zlatem. Stejným kovem se platila i odměna spojencům za jejich vojenskou 

pomoc. 

Přírodní zdroje zlata na byzantském území, jako bájná zlatonosná 

řeka Paktólos, byly již vyčerpány a žádná nová významná naleziště nebyla 

objevena. Byzantské zlato pocházelo částečně z východu, dokonce až 
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z území dnešního Ruska, největší podíl však plynul od dodavatelů 

z Afriky z núbijských dolů. V 7. století však bylo toto africké území 

obsazeno Araby a byzantská říše rázem přišla o své zdánlivě 

nevyčerpatelné zásoby zlata. Bezprostředně potom byla císaři vydána celá 

řada nařízení, která by měla usnadnit obchodní aktivity s jinými zeměmi a 

hlavním zdrojem příjmů pro císařskou pokladnu se stalo řemeslo a 

obchod, odvětví nejvíce zatížená danF7. Byzantinci tvrdě podporovali 

vývoz svého zboží a zároveň se bránili dovozu zboží z jiných zemí, čímž 

získali více zlata pro svou potřebu a toto zlato dávalo jejich měně hodnotu 

a činilo bézant silným a oblíbeným i za hranicemi byzantské říše. 

Nikoli nezajímavý přísun zlata do pokladnic byzantských císařů 

plynul v 8. století díky nechvalně známému obrazoborectví - ikonoklasmu. 

Povstání proti církevním doktrínám a praktikám vyzdvihujícím uctívání 

obrazů se zaměřilo zejména na ikony se zlatou svatozáří zdobící stěny 

kostelů. Zlato stržené z ikon a stěn chrámů pak patřilo panovníkovi. Věk 

obrazoborectví začal za vlády císaře Justinina lL, svátou válku 

obrazoborců vedl i jeho nástupce Lev III.. První snaha o obnovu uctívání 

ikon přišla s vládou císařovny Ireny (752-803), která proces podpořila 

svoláním generálního církevního koncilu roku 786. Podle původního 

dogmatu začaly být opět ikony uctívány roku 843 na rozhodnutí 

císařovny Theodory ( 810-867), což je oficiální datum ukončení 

obrazoborectví. 

Byzantští panovníci si potrpěli na oslnivou manifestaci své moci a 

bohatství, k čemuž jim jako prostředek sloužil zlatý kov. Okázalou 

demonstrací moci byla velkolepá výstavba chrámu Hagia Sofia 

v Konstantinopoli na objednávku císaře Justinina I.. Svou krásou a 

bohatstvím měla Hagia Sofia překonat proslulý Šalamounův chrám a pro 

tento záměr bylo mimo jiné použito více než 136 tun zlata. 
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Císař Theofilos, vládnoucí v letech 829-842 nechal vedle svého 

trůnu vztyčit zlatý strom, údajně aby ho chránil před slunečními paprsky, 

a celý okolní prostor dal zaplnit zlatými ptáky, lvy a gryfy, kteří se 

s příchodem návštěvníka uvedli do pohybu a vydávali zvuky78. 

Byzantské zlatnictví bylo na špičkové úrovni a proto bylo také 

velmi žádané i v Evropě, kde v ranném středověku ovlivňovalo vývoj 

tohoto oboru. Jako důkaz nám může posloužit fakt, že patron zlatníků 

svatý Eligius (asi 590-660), původně dvorní zlatník franského krále 

Chlotara II. (?-613), se svému řemeslu vyučil právě v Konstantinopoli. 

Byzantská říše byla dobyta během 4. křížové výpravy roku 1204. 

Vydrancováním Konstantinopole získali křižáci 300 tun zlata a stříbra79 • 

Definitivně pak tato říše zanikla roku 1453, kdy padla do rukou Turkům. 

3.6 Arabští obchodníci 

Během 7. a 8. století vstoupili na historickou scénu výrazným 

způsobem Arabové, jejichž záměrem bylo si ve jménu islámu podmanit 

celý svět, tedy šířit pravou víru a zároveň s tím získávat bohatství80, ať už 

rabováním majetků poražených nepřátel nebo navázáním obchodních 

styků. 

Obrovská válečná kořist v podobě zlata pocházela z Persie, Sýrie a 

Palestiny. Další pak během mohutné expanze do západní Evropy vedené 

přes severní Afriku a Španělsko. V Egyptě se arabským válečníkům 

podařilo zmocnit nebývalých pokladů ukrytých v hrobkách faraónů. 

Obnovili zde také tradiční těžbu zlata v dolech a stejně tak učinili v Núbii 

a Etiopii. Tyto krajiny nechali dále prozkoumat, aby zjistili, zdali se někde 

nenalézají další zásoby zlata. 

V důsledku kolonizace severoafrického pobřeží se Arabové dostali 

do kontaktu ze zdrojem zlata na západním pobřeží kontinentu, tedy se 
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stejnou oblastí, se kterou měli obchodovat Kartaginci, jak popsal 

Hérodotos. 

Na africkém území od Atlantiku až po Niger se rozkládalo 

království Wagadu. Rozvíjelo se od 3. století, kdy Kumbijský král zvaný 

ghana, což znamená "válečný náčelník", nebo kajamaga, což znamená "král 

zlata", ovládl království Tekrúr ( dnešní Senegal), říši Mandingů (Mali) a 

berberské oblasti. Arabové za obchodem se zlatem pronikali se svými 

karavanami velbloudů postupem přes Egypt nebo severní Afriku od 7. 

století81 . V arabském dokumentu z roku 891 se uvádí, že "ghanský král je 

mocný důstojností. V jeho zemi jsou zlaté doly a má pod sebou řadu království, 

mezi nimi království Ghám a Sáma. Ve všech těchto zemích je zlato."82 

Západoafrické zlaté doly Arabové nikdy nevlastnili, ale díky svému 

důmyslnému obchodnímu talentu získali na zlato, nacházející se v oblasti 

nazývané Zlaté pobřeží o rozloze asi 960 kilometrů čtverečních, praktický 

monopol83. Při zabírání Afriky zakládali obchodní stanice jako například 

Tunis na severu nebo Fez a Marrákeš dál ve vnitrozemÍ. Na spojnici mezi 

severem Maroka a zlatonosným jihem stálo město Sijilmesa, kde se 

setkávaly všechny obchodní karavany a město jednoduše bohatlo 

z obchodního ruchu. Hluboko ve vnitrozemí na březích řeky Niger leželo 

nejvýznamnější obchodní centrum, město Timbuktu, ze kterého proudilo 

skrze arabské a později portugalské obchodníky zlato do Evropy po 

několik staletí. 

O bohatosti regionu na jih od Maroka se dozvídáme z různých 

zpráv arabských obchodníků, mezi nimž je i AI-Bakrí, který navštívil 

království Wagadu (dnešní Ghanu) v roce 1067. Ten mimo jiné popisuje, 

že "nejlepší zlato v zemi pochází z Ghijárú, vzdáleného osmnáct dní cesty od 

hlavního města Kumbi, ležícího na území obývaném černochy, kteří tam mají 

vesnice. Všechny zlaté valouny nalezené v říšských dolech patří králi, ten však 

ponechává svým poddaným zlatý prach, o kterém každý ví. Nebýt toho 
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prozíravého opatření, nastal by takový nadbytek zlata, že by vlastně ztratilo svou 

hodnotu ... //84 

Arabští obchodníci platili Afričanům za zlato někdy zbožím, někdy 

stříbrnými nebo zlatými mincemi, nejčastěji však solí. Paradoxně Afričané 

žili v oblasti s nesmírným nerostným bohatstvím v podobě zlata, ale 

ložisek soli se jim nedostávalo. Sůl byla tak vzácná, že mnozí zlatokopové 

měnili žlutý kov výhradně za ni, v mnoha případech dokonce v poměru 

1:1, což naznačuje, jak byla pro arabské obchodníky směna extrémně 

ziskovou záležitostí. Podle jistého ekonoma byla sůl pro obyvatele Afriky 

tak životně důležitá, že "bez přehánění lze tvrdit, že Súdánci si zlata cenili 

takřka jen pro jeho kupní sílu ve vztahu k soli.//85 

Arabští kalifové, stejně jako jiní mocní vládci, razili své vlastní zlaté 

mince - dináry. Dinár postupně nahradil byzantský bézant v roli 

mezinárodně uznávaného platidla a dostal se do oběhu jak v arabských 

zemích, tak i v Evropě. Kalifové se podobně jako byzantští císaři vyžívali 

v okázalém používání zlata jako demonstraci moci a bohatstvt a to i přes 

Mohamedovu výstrahu, že "ten kdo pije ze zlatých nebo stříbrných nádob, 

polyká oheň pekelný. //86 

3.7 Evropský středověk 

První tisíciletí našeho letopočtu a zejména období po pádu 

západořímské říše bylo na evropském kontinentě ve znamení dlouhé 

stagnace pramenící z atmosféry doby, která byla pro většinu obyvatelstva 

značně nejistá a temná. Z oblastí nacházejících se za východní a severní 

hranicí bývalého římského impéria podnikaly opakovaně své výbojné 

nájezdy barbarské kmeny a trvalo okolo pěti set let než se bývalí 

nájezdníci usadili a promíchali s původním obyvatelstvem, čímž byla 

nastolena jakási stabilita nutná pro další rozvoj. 
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Ve srovnání s byzantskou říší a islámskými oblastmi se Evropě 

raného středověku zlata zdaleka tolik nedostávalo. V Evropě neexistovaly 

zlaté doly, které by se svou produkcí mohly jen v nejmenším poměřovat 

se zdroji dostupnými pro území bývalé východořímské říše a arabské 

země. Po zániku západořímské říše se těžba zlata téměř zastavila 

prakticky na čtyři století. Teprve později byly postupně znovu uváděny 

do provozu bývalé římské doly v Karpatech a horském pásmu 

východních Alp v Taurách, staré keltské doly v Slezsku, v Čechách, v 11. 

století se obnovilo dolování v Itálii a na Pyrenejském poloostrově. Zlato 

bylo také stále získáváno technikou rýžování z říčních naplavenin, jak 

tomu bylo například na francouzských řekách Rhoně, Hérault a Ardéche87• 

Na našem území se v povodí Otavy, Volyňky, Vltavy, Blanice, Kocáby, 

Berounky, Sázavy a dalších řek v období raného středověku vyrýžovalo 

odhadem kolem 50 tun královského kovu. Nicméně i tyto výtěžky byly 

stále nedostačující, a aby byla pokryta poptávka, muselo být zlato 

dováženo složitými obchodními cestami až z daleké západní Afriky. 

Zlato bylo v raném evropském středověku tak vzácným a 

nedostatkovým zbožím, že jím disponovali téměř výhradně jen panovníci, 

vysoce postavení šlechtici a církev. Možná inspirováni římskými císaři, 

vyhradili si panovníci právo na udělování koncesí pro těžební činnost -

veškeré bohatství v hlubinách země patřilo hlavě státu, která jediná mohla 

vydat k těžbě povolení. Daň z důlní činnosti byla nazývána urbura88
• 

Zlato se používalo hlavně k ražbě mincí, dále z něj byly vyráběny 

některé liturgické předměty, jako relikviáře a kalichy či zlatem zdobená 

liturgická roucha a předměty demonstrující panovnickou moc. I na šperky 

se dostalo, ale v porovnání s minulostí v mnohem menším rozsahu. 

Výrazně více zlata než jiní evropští panovníci 1. tisíciletí našeho 

letopočtu měl k dispozici franský král Karel!. Veliký (747-814), který byl 

za své válečné zásluhy v roce 800 papežem korunován na císaře Svaté říše 
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římské. Díky šikovné politice byli Frankové první, kdo se po pádu Říma 

vrátil k ražbě zlatých mincí. Zlato do mincoven plynulo částečně 

z válečných kořistí a tributu vypláceným spojenci, částečně právě ze 

znovuotevřených dolů v Sasku a ve Slezsku. 

Karel I. Veliký byl na svou dobu velmi vzdělaný panovník, který 

měl rád umění, období jeho vlády bývá také nazýváno "karolínská 

renesance". Na jeho dvoře zpracovávali zlato hlavně zlatníci z Byzance. 

Díky těmto kontaktům pronikla do Evropy nová metoda knižní iluminace 

zvaná chryzografie. Chryzografie je technika, při které se malé množství 

práškového zlata smíchalo s vaječným bílkem nebo klovatinou a získanou 

směsí byly iluminovány knižní miniatury a vytvářeno zlaté kaligrafické 

písmo. 

Po smrti byl Karel I. Veliký nabalzamován a pohřben sedící na 

velkém trůnu vyrobeném ze zlata a slonoviny, ze zlata byla i další 

pohřební výbava jako žezlo, štít a meč. Všechny tyto předměty byly 

vyrobeny zlatníky v Konstantinopoli89 • 

9. století je na území Čech spojeno se vznikem prvního pevného 

státního útvaru Velké Moravy. Zlato jako surovina pro výrobu se 

získávalo povrchovým sběrem na výše jmenovaných řekách, dovozem 

z jihovýchodní Evropy a nebo tavením cizích mincí. Velkomoravská říše 

nepoužívala zlato pro ražbu mincí, funkci peněz mělo železo a z něj 

vyrobené hřivny. Ovšem zlato bylo i přes to považováno za vzácnost 

hodnou směny. Nepřímý důkaz o tom podává "Soudní zákoník pro lid", 

jenž byl podle byzantských předloh vytvořen soluňskými misionáři Sv. 

Konstantinem a Sv. Metodějem. Uvádí se v něm kromě jiného také: "Svedl

li kdo dívku, pannu, nikoliv podle vůle rodičů a ti se to později dovědí, pak, bude-li 

si přát pojmout ji za ženu a budou-li to chtít i rodiče, nechť se uskuteční svatba. 

Jestliže se jedna strana bude zdráhat a bude-li vážená bohatstvím, nechť svůdce dá 
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dívce za pohanu libru zlata. Je-li svůdce způsobilý, nechť dá půl svého jmění. Je-li 

chudý, nechť ho sudí dá zbít a vyhostí ze země. "90 

Ovšem díky tomu, že se ze zlata nerazily mince, bylo relativně 

velké množství tohoto materiálu k dispozici pro zlatnické práce. Zlatníci 

pracovali přímo na panovnických sídlech, kterých měl podle historiků 

panovník k dispozici hned několik. V souvislosti s množstvím 

archeologických vykopávek zlatých předmětů zde uveďme hradiště 

Mikulčice, Staré Město u Uherského Hradiště a Pohansko. Velkomoravští 

zlatníci měli svůj osobitý styl, ve kterém se prolínaly vlivy slovanské, 

byzantské, franské a další. Ovládali dokonale techniky granulace a 

filigránu. Nejčastějšími nalezenými šperky z tohoto období jsou náušnice, 

prsteny, přívěšky, gombíky, knoflíky, vyjímečně byly nalezeny také 

zbraně a nádobí. Archeologickou raritou je šperk, do nějž je vložena 

antická gema s hlavou sochaře Feidia. 

Na konci 1. tisíciletí se situace v Evropě stabilizuje, výbojní barbaři 

jsou vesměs asimilováni mezi ostatní obyvatelstvo, dochází k rozvoji 

řemesel, obchodu a spolu s tím peněžnictví a podle Bemsteina právě 

v této době vznikají podmínky pro důležité změny ve využívání zlata91 • 

Zlato se postupně opět stává důležitým nástrojem při získávání 

hospodářské moci a jeho strategická úloha časem tak převládne, že mnohé 

další dějiny budou psány ve znamení úsilí a bojů o získání jeho 

dostatečných zdrojů. 

Během 11.- 13. století bylo díky křížovým výpravám pro Evropu 

získáno velké množství tohoto drahého kovu92. Nechceme zde posuzovat, 

zda byly křížové výpravy skutečně podnikány s čistým úmyslem 

osvobodit svatá místa křesťanství - zejména Boží hrob v Jeruzalémě a 

celou Svatou zem - z rukou nevěřících, jako mohutné vyjádření víry, či 

zda spíše šlo o způsob, jak pod bohulibou záminkou přijít k bohatství a 

slávě skrze podniky loupení a plenění. Každopádně křížové výpravy byly 
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spojeny s nemalými finančními nároky a zlato, kterým křižáci disponovali, 

pocházelo většinou ze Svaté země. Poněkud absurdní se zdá být 

historický fakt, že křesťanští vládci v Levantě používali k výrobě svých 

zlatých mincí kromě ukořistěného kovu i ukořistěná razidla, což způsobilo, 

že se na jejich místní měně vyjímaly arabské nápisy velebící proroka 

Mahameda. Křesťané zde vyráběli mince vychvalující jejich ideologického 

protivníka a propagující víru, kterou sem původně přišli vymýtit, celým 

125 let. Přítrž tomu učinil až papež Inocenc IV. (1195- 1254) v roce 1250, 

když dal každého, kdo byl do této kacířské činnosti zapojen, 

exkomunikovat z církve93• 

Možná více než ukořistěné zlato a následný rozvoj obchodu 

s luxusním zbožím jako hedvábí, damašek, orientální koření a jiné, byl 

však pro kulturní vývoj Evropy důležitý samotný intelektuální styk 

s arabskou kulturou, která především voblastech vědy, matematiky, 

medicíny a filosofie byla na vyšší úrovni. 

Výrazný rozvoj středověké těžby zlata v hlubinných dolech začíná 

koncem 13. století. Přírodopisec, filosof a alchymista Albert Magnus 

v jednom ze svých děl z roku 1250 napsal: "Když všechna království světa 

zlatem vyschla, jedině Čechy za našich časů je svým zlatem úrodně zavlažují."94 

České země byly skutečně v období středověku, zejména ve 13. a 14. 

století v evropském měřítku významným producentem drahých kovů. 

Hospodářský a politický vzestup českého království za vlády 

Přemyslovců byl úzce spjat s těžbou zlata. Přemysl Otakar II. (1253-1278) 

byl právem v kronikách nazýván "králem železným a zlatým". 

Předposlední přemyslovský panovník Václav II. (1278-1305) vydal roku 

1300 hornický řád Ius regale montanorum čili Horní právo. Toto dílo o 

čtyřech knihách je považováno za nejdokonalejší báňský řád evropského 

středověku, stalo se vzorem pro hornictví řady zemí, ještě v 16. století bylo 
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přeloženo do španělštiny a některá jeho ustanovení přejal horní řád 

španělských kolonií v Jižní Americe. 

Stálý přísun drahých kovů umožnil trvalý přechod k peněžnímu 

systému. Roku 1325 byla v Čechách, jako v první zemi ve střední Evropě, 

zahájena ražba zlatých dukátů, což bylo dokladem bohatství a výrazem 

garance stability ekonomiky českého státu. Důsledkem bylo rychlé 

zakládání měst jako středisek řemeslné výroby a obchodního styku. 

Některé z osad a sídlišť založených v okolí zlatých rýžovišť a dolů byly 

postupně povýšeny na královská města. 

Na přelomu 13. a 14. století byla již nejbohatší zlatonosná rýžoviska 

podstatně vyčerpaná a tak se začalo přecházet na hlubinnou těžbu 

primárních ložisek. Vedle Jílového u Prahy, Knína, Krásných hor, 

Kamberku a Vlašimi se dalším střediskem důlních prací staly Kašperské 

Hory, považované za montes chrysocreos - zlatonosné hory. Zlatorudná 

ložiska se otevírala i na mnoha dalších místech Šumavy, ve Slavkovském 

lese, v Krkonoších, na Moravě zejména na Jemnicku a v Jeseníkách. 14. 

století se stalo obdobím intenzivní báňské činnosti, v písemných 

pramenech poloviny 14. století je uvedeno na 25 zvláště výnosných 

zlatorudných oblastí. Odhaduje se, že celková roční produkce hlavních 

českých zlatodolů tohoto období se pohybovala kolem 200 kilogramů95 • 

Vysoce výnosný byl jílovský revír, sahající od řeky Sázavy směrem 

na sever až k hranici Prahy, k obci s příznačným názvem Zlatníky. Ostatně 

základním významem názvu Jílové je skutečnost, že se zde kdysi 

provozovalo rýžovnické řemeslo - jílování - tedy rýžování. Žili zde lidé, 

kterým se ve staročeštině říkalo jílovníci neboli rýžovníci. Proslavené je 

zejména šlojířské pásmo, kde se nacházela nejmohutnější žíla obsahující 

vysoké koncentrace zlata. Zpráva o výnosu dolu Rotlev z roku 1363 uvádí 

rekordní výtěžek 563 kilogramů zlata za jedno čtvrtletí96 • 

44 



Pojmenování tohoto jílovského dolu Rotlev a jeho nejmohutnější 

žíly šlojířská se váže k pověsti o staroměstském měšťanovi jménem Jan 

Rotlev. Ten se měl dlouhou dobu marně pokoušet o úspěch v důlním 

podnikání, při hledání zlata přišel postupně o zbytek svého majetku. 

Poslední cenná věc která mu zbyla, byl vzácný zlatem protkávaný 

svatební závoj - šlojíř, který dostal na rozloučenou pro štěstí od své ženy. I 

ten prodal a za získané peníze nakoupil nejnutnější nářadí a začal znovu 

kopat. A tentokrát úspěšně. Jan Rotlev narazil na zlatonosnou žílu, která 

byla stále silnější a silnější. Stal se z něj bohatý měšťan. Po smrti byl jeho 

dům u Staroměstského náměstí koupen králem Václavem IV. a věnován 

pražské universitě, dnes je tento dům součástí Karolina. 

Výrazný vzestup těžby zlata ve 14. století však nebyl trvalý. Již 

koncern tohoto století začaly důlní práce ochabovat. To bylo zčásti 

způsobeno vytěžením některých ložisek, více však tím, že již bylo 

dosaženo hranice ekonomické dobyvatelnosti souvisící s potížemi s 

dolováním ve velkých hloubkách, které například v Jílovém dosahovaly 

až 200 metrů pod povrch97• Za husitských válek během první třetiny 15. 

století byly práce ve většině zlatorudných revírů přerušeny nebo 

zastaveny. Při obnovení báňských prací v pozdější době již nebyla 

nacházena nová ložiska, dolování navazovalo na starší díla a to jen 

s malým úspěchem. I přes snahu panovníků všemožně těžbu podporovat 

udělováním výsad pro horní města a různými daňovými úlevami a 

dotacemi, se intenzita důlních prací příliš nezvyšovala. Kolem 16. století 

nastal v českých zemích všeobecný útlum důlní činnosti vinou zhoršení 

celoevropské ekonomické situace. Podmínky pro rentabilitu báňské 

činnosti se postupně stále zhoršovaly. Během třicetileté války v první 

polovině 17. století se činnost zastavila téměř ve všech českých rudných 

dolech. K soustavnějším pokusům o revitalizaci zlatorudného hornictví 

45 



začalo docházet až v průběhu 18. století v souvislosti se stále narůstajícím 

zadlužením státu. 

3.8 Objevné plavby 

Vrátíme-li se do Evropy 15. stolett zjistíme, že produkce zlata byla 

vzhledem k poptávce tak nízká, jako nikdy předtím. Evidentním 

důvodem k tomuto nedostatku byla bezpochyby všeobecně nízká 

výnosnost evropských zlatých dolů. Neméně směrodatné byly však také 

hospodářské důsledky tragické morové epidemie - "černé smrti", řádící 

v Evropě během 14. století, které padlo za oběť přinejmenším 20 milionů 

lidí, tedy 25-30% tehdejší populace98 • 

Peníze a hmotný majetek zemřelých obětí dále existoval a tak se 

stalo, že mnozí obyvatelé Evropy se stali bohatšími, než byli před 

tragickými událostmi. Chudých lidí ubylo a zbytek obyvatelstva zbohatl. 

Vzhledem k značnému snížení počtu pracovních sil a vysoké poptávce po 

nich, spolu s nadbytkem peněz, rostly prudce mzdy a tím příjmy 

pracujících vrstev99• Nejisté životní podmínky však nevedly obyvatelstvo 

k úsporám, naopak vybízely k utrácení. Lidé se vzhlíželi v dováženém 

luxusním zboží z východu, za něž se platilo zlatými mincemi, které se 

z dálného Východu však již nevracely zpátky do evropského oběhu. 

Reálný přísun drahých kovů zaostával za potřebami společnosti. 

Nepomohly ani pokusy panovníků regulovat marnotratnost svého 

obyvatelstva různými zákony proti přepychulOO • Nejdále v tomto směru 

zašel nejspíš kastilský král, který v roce 1380 zakázal kompletně všem 

obyvatelům, s výjimkou králů a královen, nosit zlaté šperky a zlatem 

protkávané látky 101. Dějiny však potvrzují, že žádné z těchto nařízení 

nabylo příliš respektováno. 
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Z celkové množství zlata v Evropě na konci 15. století - ať již 

z mincí, pokladů, nebo sakrálních a ozdobných předmětů - by se dala 

odlít krychle o hraně měřící pouhé dva metryl02. V situaci, kdy Evropa 

disponovala takto malou zásobou drahého kovu, bylo pak každé i malé 

množství nově objeveného či odněkud dovezeného zlata velmi významné. 

A tak když pro tuto chvíli zredukujeme náš pohled na objevné plavby 

doby renesance na čistě materiální úroveň, důvodem pro jejich 

uskutečnění v tomto úhlu pohledu byla nesmírná potřeba, touha a hlad po 

zlatě - aura sacra James. 

3.8.1 Portugalci a africké zlato 

Za národ, který započal éru zámořských výprav, lze považovat 

Portugalce, za osobu, která tomu nejvíce napomohla pak portugalského 

prince Jindřicha Mořeplavce103 (1394-1460). 

Na počátku stál zájem prince Jindřicha o ochranu Portugalska před 

nájezdy maurských pirátů, kteří znamenali neustálou hrozbu pro celé 

západní Středomoří. Začátkem 15. století Portugalci obsadili nesmírně 

bohaté maurské město Ceutu, nacházející se na africké straně 

Gibraltarského průlivu. Město sloužilo jako překladiště pro zboží z Afriky 

do Asie a Evropy, tudíž sem směřovaly i karavany arabských obchodníků 

přepravující africké zlato. Množství zlata jen utvrdilo Portugalce 

v dávném přesvědčení, že kdesi na jihu západního pobřeží Afriky se 

nalézá rio d' oro - zlatá řeka. 

Portugalské karavely začaly pronikat čím dál jižněji do 

neprobádaných oblastí pobřeží Atlantského oceánu, kde je k jejich milému 

překvapení nečekalo ani moře vařící se slunečním žárem, ani lidožraví 

hadi, ani konec světa, jak se tradovalo v námořním folklóru arabských 

mořeplavců. Konečně v polovině 15. století dosáhly části západoafrického 
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pobřeží otáčející s k jihu, území jež bylo nazváno Guinea. V roce 1481 

získali Portugalci od papeže svolení, aby se jejich král tituloval II pán 

Guineje". 

V Guinei se Portugalci dostali do kontaktu s územími, na nichž se 

nacházela IIPOUŠť přírodního zlata" 104. Stejně jako dříve Arabům, ani 

Portugalcům se nikdy nepodařilo zmocnit se afrických zlatých dolů, ale 

s maurskými panovníky a černošskými kmeny čile a výhodně 

obchodovali. Zlato vyměňovali za své výrobky jako látky, oděvy, nářadí, 

korálky, bílé víno a tradiční sůl. 

O africkém zlatě a zvycích s ním spojených a portugalské 

zvědavosti se dozvídáme z různých dobových pramenů. Tento byl sepsán 

dominikánským knězem jménem Joao dos Santos, který žil na různých 

místech jižní střední Afriky v poslední třetině 16. století. II" . blízko Massapy 

je vysoký vrch, zvaný Fura, odkud je možno přehlédnout velkou část království 

Manamotapy; z toho důvodu král nestrpí, aby tam Portugalci vystoupili, neboť by 

mohli zatoužit po jeho velké zemi a skrytých dolech ... Ve všech oblastech 

Manamotapy, nebo na většině území, je mnoho zlatých dolů ... Trest smrti hrozí 

každému mouřenínovi, který objeví důl a vzal by část zlata pro sebe, a kromě toho 

jeho majetek by propadl ve prospěch krále. A jestliže někdo náhodou najde zlato, je 

povinen hlasitě volat, aby nějaký Kafr přišel a dosvědčil mu, že žádné zlato nevzal: 

a oba pak musí zakrýt místo nálezu zemí, a položit na ně velkou větev, což je pro 

ostatní Kafry výstrahou, aby se tomu místu vyhýbali. Neboť kdyby tam přišli, 

stálo by je to život, i kdyby nebyl důkaz, že něco vzali. Toto přísné nařízení má 

zabránit Portugalcům, aby vypátrali polohu dolů, neboť touha po zlatě by je 

mohla přimět k zabrání celé země. "105 

Tentýž autor však na jiném místě upozorňuje také na fakt, že ne 

všichni domorodci se o žlutý kov zajímají, ačkoli ho mají ve velkém 

množství takřka na dosah ruky. Ti, kteří jsou vzdáleni od portugalských 
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obchodníků, dávají před hledáním zlata přednost rozmnožování dobytka, 

jehož mají hojnospo6. 

Zdá se, že původní obyvatelé afrického středozemí nebyli zlatem 

zdaleka tak omámeni jako příchozí muslimové a křesťané, které častokrát 

k migraci a usazení na tomto kontinentě vedla právě touha po vlastnění 

tohoto, pro jejich kulturu tak neodolatelného kovu. Nepřímo to vyplývá i 

z dokumentu AI-Omárího v němž se píše: "Sultán panuje nad zemí, kde je 

poušť přírodního zlata, odkud mu každý rok přivážejí zlato. Obyvatelé té země 

jsou divocí pohané, které by sultán mohl podrobiti, kdyby chtěl. Avšak panovníci 

tohoto království se ze zkušenosti poučili, že kdykoli si některý z nich podmanil 

jedno z těchto zlatých měst, zavedl tam islám a začal volat k modlitbě, výnos zlata 

se ztenčuje, až docela zmizí, kdežto v sousedních pohanských zemích množství 

zlata vzrůstá a zvětšuje se. Když zkušenost potvrdila toto pozorování, ponechali 

zlatonosné území v rukou pohanských obyvatelů a spokojili se s tím, že si zajistili 

jejich poslušnost a placení poplath'l."107 

S určitostí lze říci, že obchody s Afričany108 byly velmi výdělečné. 

Počátkem 16. století proudilo do Portugalska zhruba 700 kilogramů zlata 

ročně, což v porovnání s celoevropskou produkcí, jež v té době 

nepřekročila 400 tun za rok, bylo skutečně velké množství109. Portugalsko 

se stalo námořní velmocí. Od papeže dostalo potvrzeno, že mu připadnou 

všechny země, moře a ostrovy objevené za mysem Bojador. V roce 1487 se 

stal Bartolomeo Diaz (1450-1500) prvním Evropanem, který obeplul mys 

na jihu Afrikyll0 a zakotvil na jihovýchodním pobřeží Afriky. Na východ 

do vysněné Indie doplul jako první Vasco da Gama (1469-1524) v roce 

1497 a zahájil tak proces zakládání portugalských opěrných bodů 

v asijských vodách. 
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3.8.2 Nový svět 

Za objevením Nového světa stál původní záměr dostat se novou, 

levnější a rychlejší cestou k břehům Indie. Asie a její bohatství přitahovala 

Evropany čím dál více zejména od dob, kdy vyšel slavný středověký 

cestopis Milion111 • Jeho autor Marco Polo (asi 1254-1324) strávil mnoho let 

ve službách posledního vládce Mongolů a čínského císaře Kublajchána a 

během té doby poutavě zachytil tehdejší asijský svět. Inspirující musely 

být zejména pasáže popisující nesmírné bohatství místních králů: " 

Cipangu l12 je ostrov na východě, který je vzdálen od pevniny a pobřeží Mandži 

1500 mil, oddělen hlubokým mořem. Je to veliký ostrov, jehož obyvatelé jsou bílí a 

krásní a zdvořilí. Uctívají modly a mají vlastní správu, to znamená, že jim vládne 

jejich vlastní král. Mají mnoho zlata, neboť ho tam je nade všechno pomyšlení a 

král je nedovolí vyvézt. Zavítá tam však jen málo obchodníků a jen zřídka lodě 

z cizích zemí. A proto budeme vypravovat o nádherném a bohatém paláci pána 

tohoto ostrova. Podle toho, co říkají ti, kdož se vyznají v onom kraji, je tam veliký 

palác, celý pokrytý zlatými pláty, tak jako my pokrýváme domy a kostely olovem. 

Všechny stropy sálů a četných komnat jsou z velmi silných desek čistého zlata; a 

rovněž okna jsou zdobená zlatem. Tento palác je tak bohatý, že nikdy nikdo 

nemůže uhádnout jeho cenu ... //113 

Po střechách japonských paláců pokrytých zlatem se marně 

rozhlížel J anovan Kryštof Kolumbus, když ve službách španělské 

královny Isabely I. Kastilské a krále Ferdinanda II. Katolického přistál 

roku 1492 v karibské oblasti na ostrově San Salvador. Domníval se, a toto 

mylné přesvědčení mu zůstalo až do smrti, že se ocitl na pevnině 

v pobřežních vodách Japonska respektive Cipangu, ke kterému měl podle 

svých výpočtů doplout západní cestou. Místo toho nevědomky objevil 

celý nový kontinent. 
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Rozkaz krále Ferdinanda II. Katolického byl jasný: " Sežeňte tolik 

zlata, co je v lidských silách, děj se co děj - sežeňte zlato!//114 Že bylo účelem 

Kolumbovy plavby najít pro španělskou korunu nový a bohatý zdroj zlata, 

je patrné z jeho deníkových zápisků, kde se slovo zlato opakuje 

pětašedesátkrátl15 • " Pán náš ve svém milosrdenství řídí moje kroky, abych našel 

zlato, to jest zlaté ložisko, když tolik lidí zde říká, že o něm ví.//116 

Brzy se ukázalo, že místní domorodci si svého zlata zdaleka necení 

tak jako Evropané. Toho Kolumbus obratem využil a směňoval s nimi 

zlato za měděné rolničky, různobarevná sklíčka a korálky, čepice a jiné, 

oproti hodnotě zlata bezcenné předměty. Při tom všem byl velmi 

obezřetný, aby na místí obyvatele dobře zapůsobil, jak sám napsal: "A já 

jsem dával velký pozor a snažil se ze všech sil zvědět, mají-li zlato.//117 

Od domorodců žijících na ostrově San Salvador se dozvěděl o 

existenci nedalekého ostrova jménem Kuba. Veden přesvědčením, že na 

Kubě nalezne ono místo popisované Marcem Polem v Milionu, knize, jež 

mu měla sloužit jako průvodce po zemích, do kterých se hodlal vypravit 

si do svého deníků během plavby kolem kubánského pobřeží poznamenal: 

"Obrovské horko, které mě sužuje, nasvědčuje tomu, že tato země musí být bohatá 

na zlato.//118 Na konci října přistál na tomto ostrově, ale žádné zlato on, ani 

jeho muži nenašli. Přesto sám sebe dál ubezpečoval, že se tomu tak brzy 

stane. "Naleznu-li někde větší množství zlata, pak se zajisté zdržím, abych toho 

nabral, co budu moci. A právě proto, abych je našel, pluji ustavičně z místa na 

místo.//119 

Přestože Kolumbův návrat z Ameriky v lednu 1493 byl triumfální a 

španělský král a královna dychtivě naslouchali jeho vyprávění a byli 

okouzleni z ukázek zlata, pocházejících z jejich nové královské državy, 

další výpravy, které byly uskutečněny v následujících deseti letech, 

nesplnily očekávání, s nimiž byly vedeny. Země, kterou Kolumbus objevit 

nebyla Indie, a její rozloha, jež se zdála být bez konce, ji znemožňovala 
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obeplout a pokračovat dál k původnímu cíli. Navíc objevená území 

neměla tolik zlata, aby uspokojila představu pohádkově bohatých nalezišť, 

po kterých Evropa, v čele se španělským trůnem, tak netrpělivě toužila. 

Kryštof Kolumbus přišel o přízeň zklamaných španělských vládců a s tím 

o všechny své hodnosti, majetek a slíbené důchody. Muž, který pro 

Evropu objevil nový kontinent, zemřel chudý a zapomenut v roce 1506. 

3.8.3 Aztécké zlato 

Na novém kontinentu se však zlato nacházelo a příchozí 

conquistadoři o něm od domorodých indiánů slýchali velmi často. V roce 

1519 byla pod vedením Hernána Cortéze (1485-1547) zorganizována 

vojenská výprava do Yucatánu a Mexika. 

V Mexiku se na počátku 16. století rozkládala mocná Aztécká říše, 

jíž vládl král Montezuma II. (1480-1520). Při setkání s vyslancem tohoto 

vládce měl Cortéz prohlásit: "Řekni svému pánovi, aby nám poslal zlato, 

protože moji druhové i já trpíme srdeční chorobou, která se dá vyléčit jen 

zlatem. "120 

Cortéz de facto zase tolik nelhal, on i jeho muži byli touhou po zlatě 

doslova posedlí. Král Montezuma, překvapen touto hlubokou žízní po 

"trusu bohů", jak bylo zlato nazýváno v místním jazyce nahuatl, svým 

bílým návštěvníkům vyhověl. Velký podíl na jeho vstřícném přístupu k 

"bílým mužům" měl nepochybně fakt, že podle staré mytologické legendy 

se měla právě v té době naplnit věštba o návratu velkého boha 

Quetzalkoatla a jeho potomků. 

Quetzalkoatl- Opeřený Had byl bohem ovzduší, za svého pobytu na 

zemi naučil lidi zpracování kovů, zemědělství i umění vládnout. Období 

jeho působení by se dalo nazvat zlatým věkem Mexika. "Za jeho vlády prý 

překypovala země květy a plody bez lidského přičinění. Kukuřičný klas byl tak 
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velký, že dospělý muž ho sotva unesl. Bavlna hned při růstu sama brala na sebe 

bohaté zbarvení lidského uměleckého díla. Ovzduší bylo prosyceno omamnými 

vůněmi a sladkým zpěvem ptactva."121 Z nějakého nevysvětleného důvodu 

proti sobě Quetzalkoatl popudil jednoho z hlavních bohů a byl donucen 

opustit zemi. Když se na pobřeží Mexického zálivu loučil se svými 

stoupenci, slíbil jim, že on sám i jeho potomci je v pozdějším životě znovu 

navštívÍ. Pak vstoupil do svého čarovného člunu z hadích kůží a vyplul na 

širý oceán.122 Popisován je jako vysoký muž bílé pleti s dlouhými tmavými 

vlasy a vlajícím plnovousem. 

Víra v návrat laskavého boha byla hluboce zakořeněná a tak není 

divu, že aztécký panovník, determinovaný náboženskou a mytologickou 

tradicí, s pokorou přijal a hostil cizince, jejichž příchod a zjev se tolik 

shodoval s tím, co učila starodávná tradice. Montezuma rozeslal po své 

zemi rychlé posly, kteří sháněli od aztéckých náčelníků vyžádaný "lék na 

srdeční chorobu" příchozích návštěvníků. 

Evidentní velké množství zlata v této zemi však v Cortézovi jen 

probouzelo větší hlad a chamtivost. Když se svými muži došel do 

hlavního města říše Tenochtitlanu, úskokem zajal Montezumu jako svého 

rukojmího a postupně ho donutil přísahat věrnost španělskému králi. 

V proslovu ke svým nejvyšším kazikům Montezuma pohnutým hlasem 

poukázal právě na onu starodávnou tradici, podle niž se Bytost, která 

kdysi vládla nad zemí vrátí zpět a znova se ujme vlády. A ten čas právě 

nadešel. "Přišli bílí mužové z míst, kde slunce vychází, tam za velikým mořem, 

za něž kdysi odešlo dobré božstvo. Byli vysláni svým panovníkem, aby opět získali 

poslušnost jeho bývalých poddaných ... "123 

Mezi tím se půl tisícovka Cortézových mužů postupně zmocňuje 

aztécké říše a jejích pokladů. Trpělivost Montezumových poddaných se 

však postupně snižovala, až v noci na přelomu června a července 1520 

vypuklo povstání známé jako noche triste - smutná noc. Montezuma byl 
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zraněn vlastními lidmi a svému zranění zakrátko podlehl, Španělé byli 

pobiti a vyhnáni z města. Mnozí z nich přišli o život při útěku přes bažiny 

a močály právě díky zlatu, kterého měli plná zavazadla a kapsy a 

nehodlali se ho vzdát. Ti, kteří zůstali na bojišti, byli obětováni aztéckým 

bohům. 

O rok později byl Tenochtitlan však znovu napaden, vypleněn a 

dobyt a s ním byla postupně vyvrácena celá kultura a civilizace mexických 

indiánů. Zlatý poklad, který byl objeven rok před tím a pro nějž se Cortéz 

vracel, však Španělé už nikdy znovu neviděli. Aztéčtí kněží jej ukryli tak 

dokonale, že nebyl nalezen dodnes. 

Zlato se na území Mexika získávalo povrchovým sběrem ve formě 

valounů či prachu. Cortéz ve svém deníku uvádí: "Nebyly zlaté doly, které 

by byly v provozu. Nuggety se nacházely na zemi, nejvíce jich bylo v písku řek. 

Zlato se uchovávalo v podobě prášku v malých rákosových trubičkách, nebo se 

tavilo v tyglících a odlévalo se do tyčí. A když byla tyč hotová, poslala se do 

hlavního města zpátky k bohům, kterým zlato odedávna patřilo. "124 

Používání zlata se rozšířilo až v poklasickém období 10.-16. století, 

kdy se z něj vyráběly kultovní předměty. Znalost metalurgie přišla do 

Mexika z oblasti Peru a Ekvádoru. Jako první začali tavit zlato Mixtékové, 

kteří se později stali výhradními zlatníky civilizace Toltéků a Aztéků. 

Hlavní středisko zlatnického umění se po celá staletí až do roku 1600 

nacházelo v Monte Albán. Odtud také pochází zlatý záhrobní poklad 

datovaný do roku 1200, nalezený archeology v roce 1932. Právě i díky 

tomuto pokladu máme možnost vidět umění starých mexických zlatníků, 

jež bylo na velmi vysoké úrovni. Jak popsal jeden z dobových kronikářů: 

"Nejpřednějším a nejdokonalejším řemeslem je zlatnictví. Na trh přinášejí věci 

krásně zdobené drahokamy a tavené v ohni: osmihranný talíř, jedna čtvrtina zlatá, 

druhá stříbrná a nejsou sletovány, ale roztaveny a roztavené spojeny; kotlík, který 

zvedají za držadlo, jako má u nás zvon, ale volné; rybu, která má střídavě zlaté a 
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stříbrné šupiny, i když je jich přemnoho. Odlijí papouška, který hýbe jazykem a 

kýve hlavou a křídly ... //125 

Díky španělským conquistadorům, kteří většinu uloupeného zlata 

přetavovali do úhledných ingotů, se umělecky zpracovaných předmětů 

zachovalo nevelké množstvt z něhož většina pochází z archeologických 

vykopávek. 

Aztékové přisuzovali zlato bohům. Měli ho dostatek a velmi si ho 

cenili, ovšem větší hodnotu pro ně měl jadeit peří ptáka quetzala a stříbro. 

Ve starých kronikách se uvádt že císař Montezuma měl ze zlata, stříbra, 

drahokamů a peří kopie všeho, co se nacházelo v jeho království. Jevil se 

jako bájný Midas, jehož trůn zářil jako slunce. Reyes píše: "Je-li v Americe 

poezie, pak je ve velkém Montezumovi zlatého trůnu. Jeho zlaté království, zlatý 

palác, zlatá roucha, zlaté tělo. Cožpak nemusí zvednout oděv, aby Cortése 

přesvědčil, že on sám není ze zlata? .. //126 

Kromě výroby šperků a výzdoby svatyní se zlato v podobě prachu 

nasypaného do ptačích brk, používalo i jako prostředek směny. Jak uvádí 

Cortéz při popisu městského tržiště: "Prodávají se i zrnka zlata a zlatý prach 

vsypaný v ptačích brkách, jež spolu s obyčejnými semeny slouží jako platidlo.//127 

Španělé v honbě za zlatem vyvrátili i říší Mayů na poloostrově 

Yukatán, kde se však žádná naleziště zlata nenacházela. Jediné zlato 

z civilizace Mayů na mexickém území bylo nalezeno až ve 20. století v 

posvátné studně panen v Chichén Itzá, kam byly vhazovány obětní dary a 

lidské oběti, někdy zdobené i zlatými šperky. 

3.8.4 Zlato Inků 

V roce 1513 přešel Vasco Núnez de Balboa (1475-1517) se svými 

muži Panamskou šíji, čímž se zjistilo, že nedávno objevená nová země je 

světadíl mezi dvěma oceány, Atlantským a Tichým. Nevedlo ho k tomu 
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nic jiného než doporučení jistého indiánského náčelníka, který když 

přihlížel, jak Balboa váží zlato vybrané od domorodců, rozházel ho po 

místnosti, udeřil na váhu pěstí a prohlásil: "Když si tohoto vážíte natolik, že 

jste opustili vzdálené domovy a dáváte pro to i život v sázku, povím vám o zemi, 

kde jedí a pijí ze zlatých nádob a kde zlato je tak levné jako u vás železo ... "128 

V posádce, jež objevila Pacifik, nechyběl ani Francisko Pizzaro 

(1478-1541), muž, který se největší mírou podílel na zničení a rabování 

další velké civilizace Nového světa - jihoamerické Říše Inků. Tato říše se 

v době španělské conquisty rozkládala na území dnešního Peru, severní 

Argentiny, Bolívie, Chile a Ekvádoru a žilo v ní podle odhadů nejméně 3,5 

milionů obyvatel. 

Podobně jako se Cortézovi podařilo dobýt mocnou a precizně 

organizovanou aztéckou říši s pouhými pěti sty muži, i říše Inků prohrála 

střet civilizací a padla pod nátlakem hrstky sto sedmdesáti po zlatě 

dychtících dobrodruhů. I zde byli Španělé díky své bledé tváři, 

blýskavému brnění, koním, jež indiáni neznali, dělům, mušketám a 

trumpetám používaným v boji, místními obyvateli považováni za jakási 

božstva, která jim naháněla hrůzu. 

Zlomovým okamžikem Pizzarovy výpravy bylo však střetnutí 

s vládcem této mocné říše Inkou Atahualpou (1500-1533) v královském 

městě Cajamarce roku 1532. Tento historický okamžik velmi obšírně a 

poutavě popsal americký historik Wiliam H. Prescott v knize Dějiny dobytí 

Peru129 vydané poprvé v roce 1847. 

Pizzarův podlý plán byl pod záminkou přátelského setkání vylákat 

nic netušícího Atahualpu do města Cajamalca, do jehož budov na náměstí 

umístil dvě malá děla a kolem byli po schovávaní jeho bojovníci. Důvěřivý 

Atahualpa vstoupil do města neozbrojen a bez armády, doprovázen však 

asi pěti nebo šesti tisíci poddaných, jež tvořili pestrobarevný královský 

průvod. Když byl na nosítkách, kde seděl na masivním zlatém trůnu, 

56 



přepraven až na náměstí, byl poněkud překvapen prázdnotou místa, záhy 

však spatřil dva cizince. Byli to kněz a indiánský tlumočník. Kněz se jal 

překvapenému panovníkovi vykládat články pravé víry a vysvětlil mu, že 

papež uložil španělskému císaři, "nejmocnějšímu panovníkovi na světě, aby 

podrobil a na víru obrátil domorodce na západní polokouli, a jeho generál 

Frencizco Pizzaro nyní přišel, aby toto důležité poslání vykonal. "130 Kázání 

zakončil prosbou, aby se peruánský vládce zřekl omylů své víry a přijal 

křesťanství, jedinou víru v níž může dojít spasení a dále, aby uznal 

svrchovanost španělského císaře Karla V. lnkova odpověď zněla: ,,Já se 

nikomu na světě nepodrobím. Jsem větší než kterýkoli jiný panovník na zemi. Váš 

císař je snad velký vládce - nepochybuji o tom, když zřím, že vyslal své poddané 

do takové dálky přes vody, a jsem ochoten si ho vážit jako bratra. A pokud jde o 

papeže, o němž hovoříš, je to jistě blázen, když chce rozdávat země, které mu 

nepatří. Pokud se týče mé víry, tu já nezměním. Váš vlastní bůh, jak jsi řekl, byl 

usmrcen právě lidmi, které sám stvořil. 131 Ale můj bůh" zakončil a ukazoval na 

slunce právě zapadající za hory " můj bůh žije na nebesích a shlíží na své 

dítky. "132 

Poté se kněz vrátil za Pizzarem, popsal mu, co se stalo, a dal mu 

předem rozhřešení za jeho činy. Španělé zaútočili na nic netušící dav 

indiánů, které krvavě zmasakrovali a část z nich zajali spolu s jejich 

vládcem Atahualpou. Ten brzy zjistil, jakou touhou jsou hnáni, že to není 

v první řadě snaha obrátit ho a jeho lid na křesťanství, nýbrž touha 

zmocnit se jeho zlata. Nabídl jim tedy obchod. Jako výkupné za svou 

osobu slíbil naplnit místnost, v níž byl vězněn, během dvou měsíců zlatem 

až tam, kam jeho ruka dosáhne. 

Speciálně vycvičení poslové se rozeběhli po celé zemi. Zlato bylo 

snímáno z chrámů, paláců a veřejných budov, v Atahualpově vězení se 

shromažďovaly rozličné zlaté předměty jako nádobí, šperky, vázy, ozdoby, 

střešní tašky, umělecké sošky a mnoho dalších věcí, precizně 
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vypracovaných místními zlatníky. S nepatrnou výjimkou byly všechny 

zlaté předměty, přinesené jako výkupné do Atahualpovi cely, roztaveny a 

poté odlity do zlatých prutů, ingotů a jiných slitků, aniž by byl brán 

jakýkoli zřetel na jejich uměleckou hodnotu. Ta byla, nejspíš přes jejich 

zlatou záři, pro Pizzarovi muže zcela neviditelná. 

Po příjezdu španělských posil byl svolán samozvaný soud, 

Atahualpa byl obviněn, že se násilím zmocnil trůnu, nešetřil veřejnými 

financemi, páchal cizoložstvt praktikoval modlářství a podněcoval ke 

vzpouře proti Španělům. Stejně rychle jak byl soud svolán, byl také 

vynesen rozsudek. Inka Atahualpa byl shledán vinným. Po vynesení 

rozsudku se obrátil na Pizzara se slovy: "Co jsem udělal, co udělaly moje děti, 

že mi je určen takový osud? A ještě k tomu z tvých rukou, od tebe, který se u mého 

lidu setkal jen s vlídností a přátelstvím, od tebe, s nímž jsem se rozdělilo všechny 

své poklady, od tebe, který jsi z mých rukou měl jen dobrodinU//133 Se svědomím 

conquistadorů a jejich záměrem však nepohnul, ačkoli u samotného 

Pizz ara údajně vzbudil lítost a "očividné pohnutí//134 • Dne 29. srpna 1533 měl 

být dvě hodiny po západu slunce upálen. Nakonec mu, výměnou za 

přestoupení na křesťanskou víru, byla nabídnuta rychlá a bezbolestná 

smrt. Zoufalý Inka konvertoval, při křtu přijal jméno Juan de Atahualpa a 

byl uškrcen. 

Po smrti svého panovníka již indiáni nevydali dobrovolně nic. 

Mnohé z chrámových pokladů zmizely kdesi ve skalních skrýších 

peruánských And a na dně horských jezer. Pohádkové množství zlata 

získali Španělé po dobytí hlavního města Cuzka. Část zlata, zdobícího 

chrámy v Cuzku, získali již během sběru výkupného za Atahualpu, kdy 

nechali sundat a odvést 700 zlatých plátů pokrývajících stěny chrámu 

Slunce. 

Tento nejproslulejší Incký chrám se nazýval Curicancha - "místo 

zlata//135• Precizně postavená stavba byla uvnitř vyzdobená celá ze zlata. 
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Na západní stěně byl ze zlata vytepaný obraz Slunečního božstva 

v podobě lidské tváře vyhlížející ze středu slunečních paprsků, 

vyzařujících na všechny strany. Umístění bylo tak dokonalé, že při 

východu slunce se celý chrámový prostor zalil až nadpřirozenou září, 

která se odrážela od zlatých okras, jimiž byly obloženy stěny a strop. 

Vypouklé ornamenty zdobící stěny svatyně byly také ze zlata, ze stejného 

kovu byl i vlys zapuštěný do vnějších zdí celé budovy. U hlavního chrámu 

stálo několik menších kaplí. Jedna byla zasvěcena Luně, bohyni uctívané 

hned po Slunci, a její výzdoba byla provedena celá ve stříbře. Další kaple 

byly zasvěceny hvězdám, hromu a blesku a duze. Veškeré náčiní určené 

pro náboženské účely, každá součást chrámového zařízení, to vše bylo 

vyrobeno ze zlata nebo stříbra či pokryto pláty z těchto kovů. Zahrada, 

podobně jako tomu bývalo u zahrad Inkových paláců, se třpytila zlatými a 

stříbrnými napodobeninami různých rostlin, stromů a zvířat136 • 

Také všechny ostatní "domy Slunce" byly plné zlata. Veškeré zlato 

patřilo Inkovi - synu Slunce - a tak chrámy Slunce sloužily nejen 

náboženským účelům, ale také jako ústřední zásobárny, do kterých 

plynulo veškeré bohatství veřejných i soukromých darů z celé říše. Inkové 

věřili v posmrtný život, člověk se měl v po smrtné existenci zabývat tímtéž 

jako zaživa, proto byl kladen velký důraz na záhrobní výbavu, která u 

velmožů a příslušníků rodu Inků často obsahovala i část výzbroje a oděvu, 

nářadí a šperky. Když umřel samotný vládce - Inka, jeho paláce se všemi 

poklady, kromě těch, co se využily při pohřebním obřadu, se navždy 

uzavřely. Každý následující panovník si musel opatřit své bohatství sám. 

Peruánské hory oplývaly zlatem a domorodí obyvatelé se vyznali v umění 

jeho těžby. Všechen vytěžený kov náležel pouze vládci, takže 

nashromáždit jeho větší množství nebyl pro žádného Inku problém. 

Zlato se získávalo z říčních naplavenin nebo se dobývalo ze speciálně 

vyhloubených jeskyní a horizontálních slojí ve svazích And, vždy však 
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nehlub oko pod povrchem. Ruda se tavila v pecích postavených na 

vyvýšených místech, aby se využilo prudkého větru k jejich roztápění. 

Zlato se na západě Jižní Ameriky zpracovávalo již 1000 let př. n. 1. 

Indiáni uměli tento kov tavit, slévat, leptat, rýt, tepat, vykládat drahými 

kameny. 

V souladu se zněním císařského dekretu španělského krále Karla V., 

že /I všechno zlato a stříbro z Peru bude roztaveno v královských mincovnách 

v Seville, Toledu a Segovii." 137 , skončila však drtivá většina uměleckých 

předmětů, vyrobených ze vzácných kovů v tavících pecích. 

3.8.5 EI Dorado 

Území centrální vysočiny dnešní Kolumbie obýval v letech 900-

1450 národ Čibčů. Civilizace tohoto národa byla v podstatě současná 

s inckou, v roce 1450 se jejich území stalo součástí Incké říše. Život a 

ekonomie Čibčů byly pevně propojeny s metalurgií a zlatnictvím. Zlato 

bylo v očích tohoto národa obdařeno mystickými vlastnostmi a hrálo 

důležitou úlohu v náboženských rituálech, jak to dokládá právě příběh o 

pozlaceném muži, se kterým se později seznámili Španělé a ostatní svět 

jako s pověstným EI Doradem. 

Základem této legendy byl čibský rituál, který se prováděl při 

jmenování nového náčelníka. Budoucí náčelník se před inauguračním 

obřadem několik dní očišťoval a potom putoval k jezeru Guatavita. 

U tohoto posvátného jezera odložil veškerý šat, jeho tělo bylo potřeno 

přilnavou pryskyřicí a celé pokryto zlatým prachem. Náčelník po té 

nastoupil na vor naložený poklady ze zlata a jiných vzácných materiálů. 

Za doprovodu hudby plul po jezeře, než se dostal do jeho prostředku. 

V tu chvíli všechno utichlo a náčelník a kněží, kteří ho doprovázeli, 

obřadně naházeli všechny vzácné předměty do vody jako oběti bohům. 
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V jiné verzi stejného příběhu se praví, že do vody se vedle obětovaných 

předmětů ponořil i sám náčelník a smyl si zlatý prach z těla jako další dar 

bohům138 • Vzácné předměty obětovali Čibčové pravidelně také do jezera 

Iguaque jako součást obřadů k uctění bohyně plodnosti, vody a 

zemědělství Bačue. 

Ačkoli v 16. století se tyto rituály již nekonaly, španělští 

kolonizátoři se o nich doslechli a to nejen že zvýšilo jejich chamtivost po 

zlatě, ale také podnítilo jejich fantasii. Bájné EI Dorado bylo podle jedněch 

vymřelé město s ulicemi dlážděnými zlatem, podle druhých se jednalo o 

nevídaný chrámový poklad, další mluvili o zlaté soše boha ukryté kdesi 

na severu v džungli. 

Objevit pohádkové EI dorádo se mezi mnohými pokusil také bratr 

dobyvatele říše Inků Gonzalo Pizzaro (1506-1548). Jeho výprava 

postupovala přes hřebeny And k pramenům Amazonky. Žádné zlato 

nenašli, ale jako první Evropané prozkoumali tok nejširší řeky na světě, 

kterou pojmenovali Rio das Amazonas, podle kmene vedeného ženami, 

s nímž se tu setkali. V roce 1539 se setkaly tři různé výpravy u jezera 

Guatavita. V okolních vesnicích a obydlích domorodců bylo nalezeno 

mnoho předmětů ze zlata a smaragdů. 

Indiáni žijící v okolí posvátného jezera byli odedávna vyhlášenými 

zlatníky. Ovládali dokonale techniky tepání, filigránu, kování i lití na 

ztracený vosk. Kromě čistého zlata používali velice odolné slitiny s mědí. 

Specializovali se na výrobu tunjos - figurek určených k obětování 

posvátnému jezeru. 

Poklady na dně jezera Guatavita samozřejmě lákaly k vyzvednutí. 

Již v roce 1545 byl učiněn první pokus o jejich získánÍ. Stovky domorodců 

vylévali vodu vědry, až po třech měsících klesla hladina o tři metry. Dál 

již nebylo možné pokračovat, ale i tak se v bahně našla spousta zlatých 

předmětů, čímž byla legenda potvrzena. 
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Koncern 16. století se jeden bogotský obchodník pokusil jezero 

vypustit pomocí odvodňovacího kanálu. Hladina klesla o dvacet metrů a 

v odkrytém bahně se podařilo najít množství zlatých předmětů a smaragd 

velikosti holubího vejce. Kanál se však brzy ucpal a voda zase stoupla. 

Na začátku 20. století bylo jezero pomocí moderní techniky 

dokonce úplně odvodněno. Ale dřív než se podařilo v bahně něco najít, je 

slunce vysušilo na beton a než bylo sehnáno dolovací zařízení, jezero se 

opět naplnilo vodou. Kolumbijská vláda nakonec prohlásila jezero 

Guatavitu a jeho okolí za rezervaci a další pokusy o výlov drahých 

předmětů zakázala. 

3.8.6 Důsledky conquisty 

Po poměrně krátké době Španělé postupně vydrancovali všechno 

jednoduše dostupné zlato iberoamerické oblasti. Nutně museli začít 

podnikat kroky k pokračování dolování tohoto kovu. Nahnali domorodé 

indiány do dolů a nutili je pracovat ve velmi nelidských podmínkách. 

Indiáni však nebyli na takto tvrdou práci zvyklí, za vlády Inků bylo přísně 

dohlíženo na to, aby těžká práce neničila životy horníků. Úmorná práce 

v dolech pod španělským vedením začala domorodce hubit. 

Když začali později Portugalci získávat zlato z bohatých 

brazilských nalezišť, nastavili v dolech tak otrocké podmínky, že úmrtnost 

indiánských horníků byla tak vysoká, až domorodá populace téměř 

zanikla. Na práci v dolech byli pak dovezeni afričtí otroci, jejichž potomci 

tvoří dnes podstatnou část obyvatelstva Brazílie. Svou roli sehrály také 

nemoci zanesené do Ameriky z Evropy, proti nimž se organismy 

původního obyvatelstva neuměly účinně bránit. 

Ačkoli to může vypadat, že nenasytnost a touha po zlatě byla 

jediným motorem, jenž hnal Evropany k objevování a podmaňování si 
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Nového světa, že za účelem získání bohatství bylo možné použít 

jakýchkoli prostředků, jenž byly z pozice "vyspělejší" kultury a pod 

záminkou šíření pravé víry vždy posvěceny, nebylo tomu pokaždé tak. Do 

Nového světa se dostali i lidé, kteří měli zájem šířit křesťanskou víru 

z hluboce upřímného přesvědčent jež nemělo s touhou po zlatě a moci nic 

společného. Tito lidé byli potom otřeseni nad ztrátou lidskosti svých 

krajanů a souvěrců. 

Příkladem nám může být španělský dominikán Bartolomé de las 

Casas (1484-1566), který byl pro svou neúnavnou činnost na obranu 

domorodců zvaný "ochránce Indiánů". Je autorem rozsáhlého díla, 

z něhož evropskou proslulost mu přinesla kniha Velmi stručná zpráva o 

zničení Indií 139 napsaná v roce 1542, vydána 1552 v Seville. V tomto 

krátkém spise vyjadřuje Las Casas svoje pobouření nad genocidou 

Indiánů a devastováním dobytých krajů. Novější demografické výzkumy, 

podle kterých z původních asi osmdesáti milionů obyvatel Ameriky 

zbývalo v polovině 16. století pouze deset milionů, dávají odhadům 

tohoto španělského humanisty za pravdu140• Autentické zážitky z nového 

světa, které Las Casas popsal ve svých pracích, přispěly utvoření takzvané 

"černé pověsti" španělské conquisty. 

V 16. století proudilo z Nového světa nepředstavitelné množství 

zlata a stříbra. Odhady o množství drahých kovů získaných a odeslaných 

do Evropy se velmi lišt jisté je, že jejich objem enormně převyšoval 

tehdejší evropské zásoby. 

Koncem 16. století bylo zlato a stříbro hlavní komoditou dováženou 

z Ameriky do Španělska. Bernstain uvádÍ; že ke konci 16. století činily 

evropské zásoby drahých kovů pětinásobek stavu z roku 1492 141 • 

Ozbrojené konvoje, které převážely drahocenné náklady do Evropy, se 

skládaly ze šedesáti až sta lodí. Každé plavidlo vezlo na palubě více než 

200 tun nákladu. Z dobových obchodních zápisů se dozvídáme, že jen 
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v průběhu roku 1564 dorazilo do Casa de Contratatión 142 v Seville 154 

takových lodí143• 

Hlavními přístavy, odkud náklady drahých kovů vyplouvaly na 

cestu do Evropy, byly mexický Veracruz, Trujillo v Hondurasu, Nobre de 

Dios na tichomořském pobřeží Panamy a kolumbijská Cartagena. Odtud 

směřovaly lodě ke Kubě, kde se seskupily do flotil a v doprovodu 

ozbrojených galeon pokračovaly přes oceán do domovského přístavu 

v Seville. Doprovod válečnými loděmi zvyšoval pravděpodobnost, že 

bude náklad ubráněn před všudypřítomnými piráty a korzáry. 

V roce 1494 rozdělila Tordesillská smlouva svět mezi Portugalsko a 

Španělsko. Demarkační čára vedla 370 leguíl44 od Kapverdských ostrovů, 

moře a pevniny směrem na západ od této linie připadly španělské koruně, 

portugalský král měl výsadní právo na oblasti východní. Netrvalo dlouho 

a ostatní evropské mocnosti chtěly také získat podíl z bohatství získaného 

v Novém světě, který si výlučně pro sebe přivlastnili Španělé a Portugalci. 

Pirátství se v Anglii, Francii a Nizozemí stalo součástí státní politiky. 

Piráti, kteří měli od některého státu či panovníka písemné osvědčení, že 

plují pod jeho ochranou, se nazývali korzáři. Získaná kořist se dělila mezi 

korzára a panovníka obvykle v poměru 90:10145• 

Když se francouzský kapitán Jean Fleury zmocnil nákladu, jenž 

obsahoval aztécké poklady, napsal francouzský král František I. do 

Španělska Karlu I.: "Kdepak je ten Adamův testament, kterým praotec Vás a 

krále portugalského učinil dědici všech zemí, aniž by z toho Francie něco měla? 

Dokud mi ho neukážete, budu se cítit oprávněn brát si z moře tolik, kolik budu jen 

moci." 146 A to také činil. Francouzští flibustiers ovládli cesty kolem 

Kanárských a Azorských ostrovů a odvažovali se přepadat lodi až u 

jihoamerického pobřeží. 

Vrcholu pirátského - korzárského umění dosáhli kapitáni 

anglických kořistnických lodí ve službě královny Alžběty I. Tudorovy 
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(1533-1603). Nejúspěšnějším anglickým pirátem - korzárem, který 

představoval nejvážnější hrozbu pro španělská a portugalská plavidla, 

přístavní města a pobřežní osady, byl Sir Francise Drake (1540-1596). Jeho 

slavná plavba na lodi Golden hind (Zlatá laň), kterou uskutečnil v letech 

1577-1580, vynesla více než 10 tun zlata, stříbra a šperků. Shodou 

okolností se v rámci této výpravy stal druhým mužem na světě, který 

obeplul zeměkouli. Za zásluhy ho anglická královna povýšila do 

šlechtického stavu. 

Úspěšné anglické pirátství - korzárství, které postupně posilovalo, 

až učinilo z Anglie námořní velmoc, měla jednou pro vždy zlikvidovat 

španělská námořní výprava, tak velkolepá, že je považována za největší 

vojenskou flotilu v historii. Španělsko bylo však v této námořní bitvě, jež 

se odehrála roku 1588 u jihozápadního pobřeží Anglie, poraženo a tím 

byla definitivně prolomena jeho zámořská nadvláda. Anglie, Francie, 

Nizozemí, Dánsko a Švédsko začaly v Novém světě získávat území a 

budovat své základny, aniž by braly ohled na Tordesillaskou smlouvu, 

kterou ostatně z pochopitelných důvodů nechtěly respektovat nikdy. 

Odhaduje se, že třicet až čtyřicet procent lodí přepravujících poklady 

z Nového světa, ztroskotalo nebo bylo zadrženo či potopeno piráty. I přes 

všechna bezpečností opatření měly už sto let od objevení Ameriky 

Nizozemí, Anglie a Francie víc drahých kovů než Španělé sami. Přes 

stovky tisíc kilogramů zlata v prutech, slitcích i mincích leží pak ve 

vracích na dně Atlantiku. 
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3.9 Nové objevy 19. století 

V novověkých dějinách zlata bylo 19. století obdobím zlatých 

horeček, které s výjimkou Evropy zasáhly postupně všechny světadíly. 

Zlatá horečka 19. století se velmi lišila od zlatého opojení 16. a 17. století. 

Zlato Nového světa objevovali dobrodruzi v čele královských armád, kteří 

si ve jménu šíření křesťanské víry a hledání nových zdrojů bohatství, 

podrobili celé národy. Naproti tomu zlatá ložiska v Kalifornii a v Austrálii 

byla odhalena díky nezávislým prospektorům, kteří hledali štěstí 

v tamějších řekách na vlastní náklady. Nálezy těchto ložisek 

představovaly pro statisíce lidí vidinu obrovské šance ke zbohatnutí a 

podnítily je k enormní migraci do míst, kde se aktuálně zlato rýžovalo a 

těžilo. Éra zlatých horeček hluboce zasáhla do životů mnoha jednotlivců, 

ale také nemalým způsobem ovlivnila vývoj mnoha území a států. Ve 

stopách pionýrských prospektorů kráčeli podnikatelé se svým kapitálem, 

kteří zavedli do těžby nové technologické postupy jako plovoucí rypadla, 

vrtné soustavy a použití metody kyanidizace. Technologické změny byly 

nutné zejména kvůli geologickým podmínkám primárních ložisek zlata 

v jižní Africe, kde se kov skrýval ve zlatonosných žilách sevřených v tvrdé 

hornině. Těžba zlata se v průběhu 19. století zdokonalila v takové míře, že 

ještě před začátkem následujícího století nabyla průmyslového charakteru. 

V roce 1859, kdy již probíhala exploatace zlata v Kalifornii, Austrálii 

a na Sibiři, činila světová produkce tohoto kovu 275 tun ročně, což byl 

desetinásobek průměrného ročního výtěžku typického pro 18. století. Na 

počátku 20. století byly, díky nálezům na Klondiku, v Koloredu a v jižní 

Africe, světové výnosy zlata více než stonásobné ve srovnání s rokem 1848 

a čtyřiapůlkrát vyšší, než tomu bylo o dvě dekády dříve. Kdybychom 

v roce 1908 chtěli vytvořit krychli ze všeho doposud získaného zlata, pak 
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by její strana měřila deset metrů, což je nesmírný nárůst, uvážíme-li, že 

v roce 1500 by tato pomyslná krychle neměla stranu delší než dva metry147. 

Během 19. století došlo nejen k zásadnímu nárůstu výnosů těžby 

zlata, ale také ke změně, respektive zásadnímu prohloubení jeho funkce 

jako měnového kovu. Během zmíněného století přešla většina vyspělých 

států na zlatý monometalismus a byl vytvořen a přijat mezinárodní zlatý 

standard. 

První zásadní objev zlata v 19. století se odehrál v Rusku, svým 

charakterem však měl ke klasické zlaté horečce, jak bývá tradičně vnímána 

a jak se později odehrávala na jiných místech světa, daleko. Ruské zlato 

bylo poprvé objeveno ve třetí čtvrtině 18. století na Urale, ale jeho těžba 

neprobíhala až do roku 1823 nijak intenzivně. Těžební aktivita výrazně 

vzrostla za vlády cara Alexandra 1. (1777-1825), kdy se z roční produkce 

méně než 2 tuny v roce 1823 vyhoupla během sedmi let na 5 tun za rok a 

tato vzestupná tendence dále pokračovala, zejména po objevení sibiřských 

zlatonosných písků. Na Sibiři bylo jen za rok 1842 vytěženo 11 tun zlata. O 

pět let později pocházelo z Ruska více než 60% světové produkce tohoto 

kovu, přičemž podíl ruského zlata začal opět klesat úměrně tomu, jak byla 

objevována nová naleziště v Americe, Austrálii a jižní Africe a narůstala 

tamní těžba 148. 

vývoj těžby zlata v Rusku byl však velice odlišný od pozdějších 

událostí v Severní Americe a Austrálii, kde prospektoři a zlatokopové 

měli teoretickou šanci na zbohatnutí ze své činnosti. Oproti tomu carští 

horníci, dobývající zlato ve velmi nehostinných přírodních podmínkách, 

tuto možnost neměli. Na Urale rýžovali zlato převážně nevolníci a vězni, 

na Sibiři podléhali zdánlivě svobodní zlatokopové dohledu několika 

bohatých pozemkových vlastníků, kteří se o své výnosy dělili s carem. 

Horníkům byla vyplácena za velice drsnou práci skutečně ubohá mzda a 

z vykopaného zlata jim nenáleželo nic. 
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Kalifornská zlatá horečka začala v roce 1848 nálezem zlatých 

nuggetů na pozemku místního podnikatele Johanna Augusta Suttera 

(1803-1880), nacházejícím se na řece Americanos, přítoku řeky Sacramenta. 

Zpráva o zlatě se rychle roznesla a v lidech vyvolala doslova posedlost. 

Během jednoho měsíce zůstala ve městě San Francisco jen čtvrtina 

obyvatel, všichni ostatní se vrhli na Sutterovy pozemky. Zlatá horečka se 

postupně šířila po celé zemi. Vylidnila se města Monterey, Santa Cruz a 

Los Angeles, po zprávě v novinách Baltimore Sun se šílenství rozšířilo do 

všech východních států. Z New Yorku vyplouvalo za jeden měsíc 21 

přeplněných lodí ke břehům Tichého oceánu 149. Jednosměrná migrace 

obyvatelstva nabyla nesmírných rozměrů. Uvádí se, že do roku 1853 se do 

Kalifornie nahrnulo 100 tisíc lidí, mezi nimiž bylo i 25 tisíc Francouzů a 20 

tisíc Číňanů. Roční těžba zlata se pohybovala okolo 80 tun, nejúspěšnější 

byl právě rok 1853, kdy zlatokopové vyrýžovali rekordních 95 tun1SO
• 

V polovině 19. století postihla zlatá horečka také Austrálii. Nejdříve 

bylo zlato objeveno na území Nového Jižního Walesu, zanedlouho se 

potvrdila zlatonosnost půdy v širokém okruhu okolo města Melbourne. 

Během 19. století vyprodukovala Austrálie 3006 tun zlata1S1
• Tvář Austrálie 

se díky novým přistěhovalcům výrazně změnila. Z anglické trestanecké 

kolonie se rozvinula ve vzkvétající prosperující zemi se sociálně 

rozvrstveným obyvatelstvem. 

Obdoba zlaté horečky postihla také jižní Afriku. Příběh 

jihoafrického zlata se však ve srovnání s horečkami v Kalifornii a Austrálii 

vyvíjel poněkud jinak. Příčinou byly geologické podmínky, předurčující 

způsob, jakým mohlo být zlato získáno. Jihoafrické zlato se nevyskytuje 

v říčních naplaveninách ve formě valounů jako na kalifornských a 

australských nalezištích, nýbrž se těží z tvrdé horniny, je tudíž 

nemyslitelné, aby byly zlaté žíly odkrývány ručně pomocí lopat a 

krumpáčů. Těžba vyžadovala značný kapitál, geology, důlní inženýry, 
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moderní strojní mechanismy. Takovou investici si logicky mohly dovolit 

pouze velké společnosti, nikoli jednotlivci. 

Hlavním problémem těžby jihoafrického zlata se ukázal být jeho 

nízký obsah v hornině. Nepatrný výnos zlata v kontrastu s obrovskými 

haldami horniny nebyl uspokojivý, těžba byla nerentabilní. To však 

změnil vynález skotského chemika jménem John Stewart MacArthur, 

který vynalezl kyanidizační proces. Díky tomuto vynálezu se jihoafrická 

těžba zlata stala jedním z nejprogresivnějších průmyslových odvětví 

konce 19. století. V roce 1887, pouhý rok po objevení zlata v místech 

dnešního Johanesburgu, se vytěžilo 1250 kilogramů, což nepředstavovalo 

ani 1% světové těžby. O pět let později byla jihoafrická produkce již na 

15% světové produkce. V roce 1899 tvořilo jihoafrické zlato čtvrtinu 

světové těžby152. 

Poslední, největší, nejznámější a nejkratší zlatá horečka 19. století se 

vrátila zpět na americký kontinent, na kanadskou řeku Klondike, jeden 

z přítoků řeky Yukon. Do dějin zlata se zapsala spíše svým dramatickým a 

barvitým průběhem, způsobeným drsnými přírodními podmínkami, než 

výrazným zvýšením světových zásob zlata. Přes obrovský rozruch, který 

zlato na Klondiku vyvolalo, nečinil výtěžek zlatého kovu v letech 1880-

1900 ani 10% z toho, co bylo za stejné období vytěženo na území celých 

Spojených států 153. 

Aljašská zlatá horečka nebyla pouze záležitostí desetitisíců 

dobrodružných zlatokopů chtějících zbohatnout na vyrýžovaném zlatě, 

nýbrž také tisíců obchodníků chtějících vydělat na zlatokopech. Ceny 

veškerého zboží a ceny lodních lístků dosahovaly astronomických částek. 

Podle dobových záznamů zaplatili do března roku 1898 zlatokopové za 

svou výbavu a dopravu 60 miliónů dolarů. Roční těžba zlata na Klondiku 

ten samý rok vynesla jen 10 miliónů dolarů. "Pokladny obchodníků tedy byly 

mnohonásobně úspěšnější než rýžovací pánve zlatokopů. "154 
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3.10 Těžba zlata ve 20. století 

Mohutný rozmach produkce zlata ve 20. století je způsoben 

prudkým rozvojem moderních těžařských technologií, které neustále 

zvyšují rentabilitu těžby. V současnosti se světová těžba zlata pohybuje 

kolem 2500 - 3000 tun ročně, z toho je podle geologů celých 45 % 

vytěženého zlata vedlejším produktem při těžbě jiných rud. Za posledních 

50 let se na světě vytěžilo více zlata než za celých předcházejících 5000 let 

dohromady. 

Mezi čtyři nejvýznamnější producenty zlata patří Jihoafrická 

republika, USA, Austrálie a Kanada. Velmi výnosné jsou zlaté doly 

v Rusku, Číně, Peru, Indonésii, U zbekistánu, Ghaně, Mali, Tanzánii, 

Brazílii, Chile, Argentině, Mexiku a Kolumbii155• 

Některé průvodní jevy při novodobé těžbě zlata mají evidentně 

neblahé ekologické dopady. Například v Brazílii a Guyaně vznikla jen za 

posledních 15 let řada nových povrchových dolů, díky kterým byla krajina 

zbavena nepřístupných tropických pralesů, což má nesporně negativní 

vliv přinejmenším na místní ekosystém. Těžaři navíc používají při 

extrahování zlata z horniny jedovaté látky - kyanidy a rtuť. 

S nebezpečnou rtutí pracují zejména drobní zlatokopové. Vytvoří amalgán 

zlata a rtuti a ten zahřívají, dokud se rtuť nevypaří a nezůstane čisté zlato. 

Pozůstatky rtuti, stále ještě znečisťující kalifornský záliv Golden Gate u 

San Franciska, pocházejí z období zlaté horečky let 1848-1849. 

Ekologickou katastrofu, svým rozsahem srovnávanou 

s Černobylem, způsobil v roce 2000 únik 120 tun kyanidu ze záchytných 

nádrží zlatého dolu v severozápadním rumunském dole Baia Mare, který 

zamořil stovky kilometrů mnoha řek a zabil nebo ohrozil na životě řadu 

rostlin a živočichů. 
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Ostatně na úskalí těžby zlata a kovů obecně, upozorňoval 

v moralizujícím, dalo by se říci ekologickém duchu již Plinius Starší: 

,,Jdeme dále a dále za rudnými žilami, a tak žijeme na vyhloubené zemi, divíce se, 

že se někdy rozestoupí nebo zachvívá, což věru je projevem nevole svaté roditelky. 

Jdeme do hlubin a v předpokládaném posmrtném sídle duší hledáme bohatství, 

jako by nestačilo, že po ní, dobrodějce a dárkyni úrody, šlapeme ... Tato činnost 

nás hubí, ta nás zavádí do pekel! Ona skryla a ponořila hluboko to, co se nerodí 

náhle, aby mysl vznášející se ráda do oblak, pochopila, jak to potom bude vypadat 

po staletích, až vyčerpá všechno přírodní bohatství, kam se až dostala hrabivá 

lakota. Jak nevinný, jak blažený, dokonce rozkošný by byl život, kdyby se nebažilo 

leč po tom, co je na povrchu, zkrátka kdyby se člověk uměl spokojit s tím, co je na 

dosah rukyf"156 

4 Alchymie 

Nutnosti pojednat v práci o zlatě také ve větší míře o alchymii se 

nebylo možné nikterak vyhnout. Vnímáme-li zlato v celé jeho působivosti, 

brzy se dostaneme na jakési pomyslné rozcestí. Vidíme jasnou cestu, kde 

je zlato prezentováno jako ušlechtilý kov s mnohými nenahraditelnými 

vlastnostmi uplatňujícím ho v rozličných oborech lidské činnosti, vidíme 

vnímání jeho vzácnosti, které vedlo k jeho užívání jako platidla a posléze 

ke krytí hodnoty peněz. 

Alchymie je tradiční nauka, která ve vztahu ke zlatu kopíruje obě 

jeho roviny, přiznává mu jak vnější tak i vnitřní skutečnost. Praktickou, 

vnější rovinu už jen ze svého totálního východiska, jímž byla transmutace 

kovů ve zlato. Vnitřní potom v celé řadě interpretací alchymie, které se ke 

zlatu vztahovaly v jeho symbolické rovině, kdy představovalo nejvyšší 
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stupeň dokonalosti a v rámci hermetické tradice tak vyjadřovalo svůj 

praobraz. 

4.1 Základy alchymického učení 

Pro alchymii je typická víra v celistvost, jasnou propojenost 

makrokosmu s mikrokosmem. Její teorie je postavena na několika 

následujících pilířích, jež mají přirozeně různé nuance a obměny 

v souvislosti s kulturním prostředím ve kterém se vyvíjely, ale jejichž 

základ je srovnatelný. 

4.1.1 Nauka o živlech 

Představa čtyř nebo pěti základních prvků, ze kterých sestává 

veškerý vnímatelný svět, je doložena v Indii (země, voda, oheň, vzduch, 

kosmický živel), v Číně (země, voda, oheň, dřevo, kov), v Přední Asii i 

vevropském prostoru a zjevně musela vycházet z empirického 

pozorování přírody. Kořeny nauky o živlech nalézáme již u řeckých 

přírodních filosofů hledajících tzv. pralátku. Tu spatřoval každý z nich 

v jiném živlu. Thales z Milétu (asi 625-545 př. n. 1.) viděl jako pralátku 

vodu, Anaximenes (asi 585-525 př. n. 1., taktéž z Milétu ) vzduch, 

Hérakleitos z Efesu (asi 536-470 př. n. 1.) oheň. Pro Anaximandra (asi 611-

545 př. n. l.) byl původním principem světa tzv. apeiron, neurčité a 

neomezené "bezmezno", z něhož se vyděluje studené, teplé, suché a 

vlhké 157. V eleatské filosofii byla brána v úvahu jako pralátka země. 

Klasickou nauku o živlech, kterou později přebral Aristoteles a z níž těžily 

přírodní vědy až do konce středověku, zformuloval Empedoklés (asi 500-

430 př. n. 1.). Završil hledání staré přírodní filosofie tím, že všechny čtyři 

základní látky, tedy oheň, vodu, vzduch a zemi postavil rovnoprávně 
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vedle sebe. Tyto živly, smíšené vždy ve specifickém poměru, se oddělují, 

popřípadě znovu spojují působením sil, které nazývá láska a nenávistl58. 

Empedoklovu nauku o živlech přejal Aristoteles (asi 500-430 př. n. 1.) 

s tím, že čtveřici rozšířil o pátý živel, zvaný aithér, z něhož sestává nebe a 

země. Podle Aristotelovy teorie je základem hmoty primární materie, 

která má čtyři základní kvality: horko, chlad, sucho a vlhko. Spojením 

vždy dvou těchto kvalit vznikají elementy oheň, voda, země a vzduch. 

Vyměníme-li například horkost za chlad, vznikne země. Elementy v těchto 

představách však nejsou opravdovou materií, ale odrážejí vlastnosti látek. 

Voda je chápána jako princip tekutosti, tedy ji obsahují tekutiny nebo látky 

za jistých okolností tekuté, tím i roztavené kovy. Tím, že je připuštěna 

možnost přechodu jednoho elementu v druhý změnou jedné kvality, se 

vlastně zdůvodňuje možnost transmutace. Možnost změny skupenství 

odkazuje na jednu základní světovou látku, která na sebe bere všechny 

možné stavy a formy, aniž by se podstatně změnila. 

4.1.2 Teorie síry a rtuti159 

Z tetrasomiální čili čtyřživlové teorie vycházeli i arabští alchymisté, 

doplnili ji však ještě o teorii síro rtuťového původu kovů. Podle Aristotela 

voda dává zrod vodním výparům a země výparům zemitým. Jejich 

sloučením vzniká síra 160 (aristotelovský oheň a vzduch), mající princip 

hořlavosti, a rtuť161 (voda a země), která je představitelem kovové povahy, 

~. tavitelnosti, lesku a tažnosti. Míšením těchto dvou principů pak mají 

vznikat kovy162. Arabští alchymisté však byli velmi dobrými chemiky a 

tudíž věděli, že reakcí síry a rtuti vzniká sirník rtuťnatý neboli rumělka, 

proto byli nuceni odlišit své zvláštní matérie, vznikající při alchymickém 

procesu, od těch vyskytujících se v přírodě. Tím se zrodila "filosofická rtuť 
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a síra". Čím jsou tyto látky čistší, tím ušlechtilejší kov z nich vzniká, 

z nejčistší filosofické rtuti a filosofické síry se pak rodí zlato. 

4.1.3 Planety a kovy 

Alchymie učí, že kovy v přírodě vznikají v útrobách Země, kde jsou 

zplozeny působením sedmi planet, totiž Slunce, Měsíce a pěti oběžnic, 

které jsou na obloze viditelné pouhým okem. Například rudolfínský 

alchymista Michael Maier popisuje vznik zlata takto: "Miliónkrát 

opakovanou rotací kolem země spředlo slunce v zemi zlato. Slunce postupně 

vtisklo zemi svůj obraz. A tím je zlato. Slunce je obrazem Boha, srdce je 

zobrazením slunce v člověku, jako zlato v zemi, a Bůh je rozpoznáván ve zlatě. 

Tento ve zlatě se zjevující obraz Boha je asi zlatá duše, jež vdechnuta obyčejné 

rtuti proměňuje ji ve zlato. "163 

Jak známo, starověk znal pouze sedm kovů: zlato, stříbro, měď, 

železo, cín, olovo a rtuť. Podle Ptolemaia opisovalo kruhovou dráhu 

kolem země sedm planet. Zákonitost" Co je dole, se podobá tomu, co je 

nahoře", jíž zachycuje Smaragdová deska, celkem jasně vysvětluje vztah 

mezi alchymií a astrologií. K označení kovů i planet užívají alchymisté 

stejné symboly a často jim dávají stejná jména. Zlato, jako nejdražší a 

nejurozenější kov, odpovídalo Slunci, bílý lesk stříbra Měsíci, měď Venuši, 

železo používané k výrobě zbraní bylo přirovnáváno k válečnickému 

Marsu, jedovaté olovo k Saturnu, planetě podle tradice přinášející neštěstí, 

cín k Jupiteru a rtuť, jako nejpohyblivější a nejživější kov, byla přiřazena 

k nejrychleji obíhající planetě Merkuru. Podle Burckhardta existuje ve 

dvojicích hvězd a kovů jistá ontologická škála, na kterou se dají aplikovat 

všechna chápání přírody a to nemá platit pouze pro vnější přírodu, 

makrokosmos, ale též pro mikrokosmos, tedy člověka a jeho duševní 

uzpůsobeníl64 • Zajímavostí je, že pořadí kovů je skutečně určené větší či 
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menší podobností se zlatem, ale zcela opačné vůči pořadí planet, které 

mají o to vyšší pozici, oč více je jejich dráha vzdálena od středu země. 

Výjimkou je Slunce, které odpovídá zlatu a proto se jeho sféra nachází 

uprostřed165 . 

Astrologická symbolika je vyjádřena v alchymickém mýtu o králi 

zlatu, který musí být usmrcen a pohřben, aby se opět mohl probudit 

k životu, aby poté, co projde sedmi "vládami" dosáhl plné slávy166. 

4.1.4 Hermes Trismegistos a Smaragdová deska 

Hermes Trismegistos je legendárním zakladatelem esotemího učení, 

jež obsahuje trojici posvátných věd, tedy magii, astrologii a alchymii a 

které bylo podle něj také pojmenováno "hermetismus". 

V užším slova smyslu se tento termín vztahuje k hermetickému 

korpusu, tedy souboru textů připisovaných Hermovi Trismegistovi, 

jejichž vznik je datován na konec 2. století našeho letopočtu. Tyto spisy 

podle Zdeňka Kratochvíla ukazují typicky středoplatónské filosofické 

motivy a pojmy. Představují také svéráznou podobu přírodní filosofie i 

náboženského myšlenP67. Vzhledem k jejich kanonické podobě, v níž se 

nám z pozdní antiky dochovaly, se lze domnívat, že opravdu kodifikují 

tradici skryté moudrosti, jež nebyla až do okamžiku vzniku hermetických 

spisů zapsána. S tradiční funkcí ústního podání by úzce souviselo jedno 

z možných určení těchto textů, totiž připravovat mysl k myšlení, pomáhat 

uspořádat vědomí tak, aby se do něj vynořovalo něco podstatného, co by 

potom mohlo být kultivováno168. 

Tato funkce charakterizuje iniciaci vědomí, na jejímž dosažení vždy 

záleželo skutečné osvojení hermetických, čili skrytých poznatků. 

Vzhledem k této roli, založené na tradičním podání, která spojuje "corpus 

hermeticum" s následnými pozdně antickými i středověkými 
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alchymickými traktáty, navrhl francouzský historik René Alleau nahradit 

výraz "hermetické vědy" termínem ff tradiční vědy" a výraz hermetismus 

ponechat výlučně pro pozdně antický korpus. Vedla jej k tomu i snaha 

odstranit směšování vzniku alchymických teorií s novoplatonismem, které 

je třeba odmítnout vzhledem k dokladu o existenci čínských 

alchymistických textů, pocházejících z 2. století př. n. 1.169• 

Postava samotného Herma Trismegista170 je zahalena tajemstvím a 

v identifikaci jeho původu se prameny značně rozcházejí. Mnoho 

kritických hermetiků ho pokládá za vymyšlenou postavu, historicky 

neexistující. Někteří z nich soudí, že Hermes je jakýmsi zosobněním celé 

skupiny starověkých esoteriků a autorů děl na toto téma. 

Podle tradičních legend se mohl vyskytovat hned ve třech různých 

osobách. První byl vnukem Adamovým a žil údajně ještě před potopou 

světa. Postavil pyramidy a napsal mnoho knih o věcech nebeských i 

pozemských. Ten druhý pocházel z Babylónu, byl učitelem Pythagorovým 

a vynikal v medicíně a filosofii. Třetí údajný Hermes žil v Egyptě, byl to 

fyzik a filosof a zanechal spisy o chemii a alchymii. Tato legenda může 

poukazovat na různé zdroje, z nichž alchymie čerpala. 

Při hlubším pátrání po jeho identitě narazíme na typický produkt 

helénistického synkretismu v Egyptě. Řekové totiž svého boha Herma, 

průvodce na všech cestách, i na cestě do podsvětí, zkušeného a lstivého 

posla bohů, spatřovali především vegyptském Thovtovi. Ten byl 

vynálezcem písma, bohem písařů a vědyl7l. Zobrazován byl v podobě 

ptáka Ibise nebo člověka s Ibisovou hlavou. Hermes a Thovt se tedy 

spojují v Hermovi Trismegistovi. 

Často se setkáme s domněnkou, že Hermes dostal své přízvisko 

Trismegistos díky zvěstování tří království: Říše světla s jejími nebeskými 

a rajskými sférami, Říše věčně temné přírody zahrnující pekelný svět a 

Říše tohoto světa, která leží mezi zlem a dobrem, jež se v ní stýkají. Dnešní 

76 



egyptologové tvrdí, že Hermovo přízvisko Trismegistos, třikrát veliký, 

vzniklo až při identifikaci Herma s Thovtem, který dostal v 1. století n. 1. 

přídomek Veliký-Veliký, což se hieroglyficky psalo á a-á a, a před jeho 

jménem stál navíc determinativ w r, a to rovněž značí Veliký. Z tohoto 

trojího Veliký mohlo snadno vzniknout řecké Trísmegas a posléze 

Trismegistos. Slavný alchymista a lékař Paracelsus o něm mluví jako o 

králi, proroku a knězi. Alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan spatřoval 

onu trojnost v Hermově rozdělení všech věcí na tři základní skupiny: 

minerální, vegetační a animální172. 

Hermes Trismegistos je tradičně představován jako mimořádně 

zdatný spisovatel. Někteří autoři1 73 uvádějí, že podle Manethose174 vytvořil 

Hermes na 36 525 spisů 175. Každopádně v období od 1. století př. n. 1. 

přibližně do 3. století n.l. bylo tomuto moudrému bohu a patronu vědy 

přisouzeno mnoho různých spisů. Sedmnáct fragmentů se z nich 

dochovalo do naší doby jako součást tzv. Corpus Hermeticum. 

V pojednáních Corpus Hermeticum vystupuje Hermes, zvaný též 

Poimandrés, jako učitel a rádce v dialogu se svým žákem Asklépiem nebo 

synem Tatem. Řeč se nese ve slavnostním duchu, jako hymnus: ll' •• nyní 

však povedeme řeč o mysli: co Mysl dokáže a jak je rozmanitá, neboť v lidech je 

taková, avšak v nerozumných živých tvorech je jiná. A dále, že v ostatních živých 

tvorech Mysl nepLlsobí Dobro, nýbrž je ve všech různá, podle toho jak potlačuje 

vášně, zloby a touhy. Některé lidi je tedy třeba považovat za rozumné, zatímco 

jiné za nerozumné. Všichni lidé však podléhají Osudu i zrození a přeměně. Neboť 

zrození a přeměna jsou počátkem a cílem Osudu. Všichni lidé totiž prožívají věci 

osudu; avšak ti, kteří jsou rozumní, o nichž jsme řekli, že se řídí myslí, je 

neprožívají stejně jako ostatní: jelikož se oprostili od zla, neprožívají osudové věci 

jako ti špatní ... ;/176. 

V prvním traktátu Hermes-Poimandres vykládá o vzniku světa. 

Jeho kosmogonie začíná dichotomiemi světlo-tma a voda-oheň. Z božské 
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mysli - Nús, která dává vznik světu a utváří jej, vystupuje jako první 

emanace Logos. Druhý Nús, Démiúrgos, dává vzniknout sedmi antickým 

planetám - Měsíci, Merkuru, Venuši, Slunci, Marsu, Jupiteru a Saturnu - a 

níže stojícím bytostem. Podle Hermovy antropologie povstal z prvého Nús 

nejdříve prvotní Člověk, který ve své touze stát se sám démiúrgem a tvořit, 

přichází skrze planetární sféry na zem, která jej však spoutá v tělesnosti. 

Cestu planetárními sférami zpět ke světlu může nalézt pouze v případě, 

že se od této tělesnosti oprostí poznáním a to zejména poznáním sebe 

sama. Jinak zůstane zajatcem pozemské temnoty. Myšlenka očišťování a 

vykoupení, skrze které může člověk dosáhnout nesmrtelnosti, se objevuje 

i v dalších fragmentech Corpus Hermeticum, v nichž se mísí hlavně teologie, 

kosmologie, astrologie a magie. Žádný z těchto sedmnácti traktátů však 

neobsahuje ani slovo o alchymii, což nás nakonec může přivést k závěru, 

že Hermes Trismegistos si do teorie alchymie našel cestu přes paralelu 

představy očišťování, spásy a nesmrtelnosti, kterou oděl do kosmického 

hávu177. 

V traktátu nazvaném Kratér, ~. "Pohár"178 se mimo jiné hovoří o 

jednotě jako počátku a kořenu všech věcí, jež představuje i v těchto věcech 

počátek a kořen. Bez počátku není nic, počátek sám se ale neděje z ničeho, 

pouze a jedině ze sebe sama. Protože je však Jedno počátkem, rodí ze sebe 

velké množství věcí. Všechno co vzniká, je nedokonalé a dělitelné, 

pomíjivé. Co je dokonalé, zůstává naopak pomíjivostí nedotčeno 179. A 

právě tato víra v cosi nepomíjivého, myšlenka" všechno je jedno" a popis 

cesty skrze očišťování nám velmi intenzivně připomíná základní 

alchymistické představy. 

Nejproslulejším dílem Herma Trismegista je Smaragdová deska 18o, 

jejíž text dodnes zůstává nejlapidárnějším shrnutím staroegyptského 

hermetismu. O jejím nalezení se traduje hned několik legend. Podle jedné 

ji našla Abrahamova žena Sára v jakési jeskyni u Hebronu v rukou 
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Hermovy mrtvoly několik století po potopě světa. Podle Alberta Magna ji 

našel při svých válečných taženích Alexandr Veliký, též v Hermově hrobě, 

který měl objevit. Další legenda uvádí jako místo nálezu desky Cheopsovu 

pyramidu. Její originál, o němž badatelé soudí, že šlo spíše o jiný kámen či 

zelené sklo, ale dá se též předpokládat umělý smaragd, kteří už staří 

Egypťané údajně dovedli vyrábět, se nedochoval. Nejznámější hermetický 

text vůbec tedy známe pouze z opisu. Řecký originál nebyl nikdy nalezen, 

nejstarší verzi přinášejí arabské texty autora Pseudo-Apolónia z Tyan z 9. 

století181 • První latinský překlad pochází zlO. - ll. století a jeho autorem je 

anglický mnich Hortulanus. 

Text Smaragové desky zní: 

,,Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest 

nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy 

jediné věci. 

A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, 

tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením. 

Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil jej v útrobách, 

země jest jeho živitelkou. 

On jest otcem univerzálního telesmatu182 celého světa. 

Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi. 

Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a nanejvýš moudře. 

On vystupuje od země k nebi a zase znova sestupuje z nebe na zemi a 

přijímá sílu věcí horních i dolních. Takto budeš míti slávu celého vesmíru, 

veškerá hmota prchne před tebou. 

Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná každou jemnou věc a 

pronikne každou věc pevnou. 

Takto stvořen byl vesmír. 

Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob jest zde. 

Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části filosofie celého 

vesmíru. 

Co jsem povědělo magisteriu slunce, jest úplné. 1f183 
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Tento text shrnuje všechny základní myšlenky řecko-egyptské 

alchymie. Dovolává se principu veškerenstva - "hen to pan"- "všechno je 

jedno". Pokud všechny věci povstaly z Jednoho, tak z toho vyplývá, že 

cokoli musí být také proměnitelné v kteroukoli jinou věc. Mikrokosmos 

(člověk a jeho tělo) a makrokosmos (okolní svět) jsou analogické a 

přecházejí do sebe navzájem. Zřetelně je tu zdůrazněn proces tříbení a 

očišťování od hrubého směrem k jemnému, až k čistému ohni (zlato), 

oproštění od všeho pozemského. Přitom je tu naznačen kruhový pohyb 

k nebi a zpět na zem, tedy cykličnost, další charakteristický znak 

hermetické filosofie. Pro tradičního alchymistu je zde zašifrovaný popis 

alchymického díla, Opus magnum. 

Smaragdová deska Herma Trismegista je jediným přímým 

dokumentem, který obsahuje staré moudrosti, jež jsou však skryty 

v symbolech. Její obsah zásadně ovlivnil vývoj západního esoterismu. 

Ještě dlouhou dobu po jejím objevení byla alchymisty považována za 

nejhlubší pramen moudrosti. 

Pro středověkou a hlavně renesanční alchymii byla slova na 

Smaragdové desce návodem k výrobě Kamene Mudrců, výroby zlata, 

mocného všeléku panacei a elixíru mládí. Tato moudrost však může být, a 

je, též chápána jako popis esoterní psychologie člověka na cestě ke 

zdokonalení jeho duše, tedy jako praxe jeho duševní přeměny, 

transmutace osobnosti. 

Podle T. Burckhardta je celý obsah Smaragdové desky jako výklad 

Šalamounovy pečeti. Ta je složena ze dvou vzájemně se pronikajících 

pravidelných trojúhelníků. Nahoru obrácený trojúhelník odpovídá ohni, 

jeho dolů obrácený protějšek vodě. Trojúhelník ohně s příčnou stranou 

protilehlého trojúhelníku znázorňuje vzduch a tentýž obrácený znak zemi. 

Šalamounova pečeť pak jako celek představuje syntézu všech elementů a 

zároveň sjednocení všech protikladů 184. Tyto dva trojúhelníky tedy 
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znázorňují i základní formu a látku, ducha a duši, síru a rtuť, prchavé a 

pevné či duchovní sílu a tělesné bytíl85• 

V desce jsou položeny veškeré základy hermeticky pojaté 

metafyziky a metapsychologie. V tomto smyslu je podivuhodným, 

v tajemných symbolech zakódovaným poselstvím starověkého vědění, 

které sahalo daleko za to, co dnes označujeme za empirické poznání. 

4.2 Alchymická praxe 

Při praktické činnosti v laboratoři, ať už se při ní operátor snažilo 

výrobu zlata, drahokamů, universálního léku - panacei nebo Kamene 

mudrců, používala alchymie dva základní postupy. Při prvním šlo, na 

základě antické nauky o živlech a jejich vlastnostech, o snahu najít 

správný poměr přírodních látek. Druhou možností bylo přidat 

k neušlechtilému kovu lapis philosophorum - Kámen mudrců, vyrobený 

z nejmenované látky. Tato látka však musela být nejdříve převedena na 

prvotní materii - prima materia. 

Alchymisté dávali prvotní materii, kterou považovali za světovou 

pralátku a pralátku svého díla, mnoho jmenl86 . Z toho můžeme soudit, že 

její přesná povaha byla příliš obšírná a všezahrnující a tím se vymykala 

jakékoliv definici." ... nemýlíme se, když naši hmotu prohlašujeme za duchovní, 

ale ani nelžeme, když ji prohlašujeme za tělesnou. Když ji nazýváme nebeskou, je 

to její pravé jméno, nazýváme-li ji pozemskou, je to rovněž přesné ... "187 

V souvislosti s touto citací lze tedy říci, že se nejedná o filosofický 

pojem, ale o symbol. Z celé řady synonym zde uveďme alespoň několik 

nejpoužívanějších jako voda, moře, oheň, země, krev, panna, olovo, síra, 

sůl, rtuť, matka, měsíc, drak, též semeno věcí, základní vlhkost či dokonce 

Bůh. Burkhardt se domnívá, že materia prima tvoří základ duše, a tak je 

především pralátkou vědomí jednotlivce, pralátkou duševních forem 
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vůbec a tím pralátkou celého světa188 . Podle Junga má tato materie jasný 

charakter všudypřítomnosti, lze ji získat vždy a všude189. 

Stejnou všudypřítomnost nalézáme i v souvislosti s Kamenem 

filosofů. Alchymista z 15. století George Ripley píše: "Filosofové říkají 

hledajícím, že ptáci a ryby nám lapis přinášejí, každý člověk jej má, lápis je na 

každém místě, v tobě, ve mně, v každé věci, v čase a prostoru. Sám se nám nabízí 

v malicherné podobě. f/190 Podle jiného textu z roku 1526 je Kámen filosofů 

"důvěrně znám všem lidem, mladým i starým, nachází se na poli, ve vsi, ve městě, 

ve všech věcech stvořených Bohem, a přesto jím všichni opovrhují. Bohatí i chudí 

s ho denně dotýkají ... nikdo si ho však necení, přestože je to hned po lidské duši ta 

nejúžasnější a nejdrahocennější věc na Zemi, z jejíž moci padají králové a knížata. 

Přesto je považován za tu nejobyčejnější a nejopovrženíhodnější z pozemských 

věcí ... "191 

Stejně jako pro materia prIma i pro lápis philosophorum nalézají 

alchymisté bezpočet originálních pojmenování. Ve svazku The Names of the 

Philosophers stone jich je na 170, mezi nimi i taková spojení jako Mléko 

panny, Sluneční stín, Chrchel Luny či Suchá voda, v jiném slovníku je 

uveden neúplný abecední seznam asi šesti set jmenl92• Zósimos hovoří o 

" Kameni, jenž není kamenem, cennosti, jež nemá cenu, předmětu nes četných 

tvarů, jenž nemá tvar, onom neznámém, jehož znají všichni. "193Z této paradoxní 

všudypřítomnosti, nepopsatelnosti a nedostupnosti Kamene filosofů lze 

vyčíst jasné poselství, naznačující tajnost alchymie jako takové, jejíž 

tajemství, prezentovaná ve formě rozličných symbolů a podobenství, se 

otevírají pouze vybraným zasvěceným jedincům, kteří jsou toho, díky 

svému vzdělání, píli, zbožnosti a celkové ctnosti hodni. 

Samotné převedení prvotní materie v Kámen mudrců se odehrává 

během alchymického pracovního postupu zvaného Velké Dílo - Opus 

Magnum, které má několik různých stupňů. Čtyři hlavní fáze, odpovídající 

čtyřem elementům, byly podle převládajícího zabarvení označovány jako 
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nigredo - černání, počáteční stadium ve znamení země, albedo - zbělení, 

fáze vodní, citrinitas - žloutnutí, fáze vzdušná a rubedo - červenání, 

výsledné ohnivé stadium, někdy též nazýváno aurora consurgens - východ 

slunce194 • Tyto základní fáze, také označované jako "čtvrcení filosofie", 

byly v různém pořadí doplňovány o několik dalších a škálu barev 

vytvořených následnými reakcemi nazývali alchymisté "paví chvost". 

Pro provádění jednotlivých procedur Velkého díla, jejichž počet se 

pohyboval mezi čtyřmi, sedmi a dvanácti, se užívalo rozličného vybavení. 

Jednoduché destilační aparatury můžeme vysledovat v Mezopotámii, o 

něco složitější popsala v 1. století Marie Židovka. Raně středověké 

laboratoře, zřizované nejprve v klášterech spolu s klášterní lékárnou, 

převzaly kompletně vybavení od islámských alchymistů. V pozdním 

středověku vznikaly laboratoře převážně jako součást univerzitních 

lékáren a na vladařských dvorech. Mezi základní nástroje patřili tyglík 

neboli tavící kelímek, hmoždíř, váhy, nůžky, kleště aj. Hermetická nádoba 

měla různé tvary podle procesu, k němuž měla sloužit. Mohla být 

například zúžená jako lahvovitá tykev nebo vejcovitá. Často používaná 

byla kolba, podobající se hrnci a sloužící k vaření, k níž bylo možné usadit 

helm (alembik) místo víka. Ten mohl být otevřený se zobcovým nástavcem 

(alembikus rostratus), nebo uzavřený sloužící k ochlazování par (alembikus 

caecus). Křivule (retorta, zvaná též Hermův roh) vznikla spojením dvou 

nádob v jednu 195. Alchymisté měli k hermetické nádobě zvláštní vztah. 

Nebyla pro ně pouhým zařízením, kde přechovávají substance, které mají 

být proměněny, nýbrž byla něčím přímo zázračným, byla to podivuhodná 

nádoba. Pro Marii Židovku dokonce spočívalo celé tajemství Velkého díla 

ve vědění o hermetické nádobě. 

Zahřívání se provádělo podle teploty, které chtěli alchymisté 

dosáhnout, pod lampami, svíčkami, ale obvykle v peci zvané athanor, 

vytápěné dřevem nebo dřevěným uhlím. Tato pec byla alchymisty 
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považována za zjednodušený model kosmu, ve kterém vše vzniká i 

zaniká196.Vyžadovala-li receptura rovnoměrné teplo, vkládaly se křivule 

do tlejícího hnoje, vodnt parnt popelové či pískové lázně, nebo se 

zanechávaly na slunci, přímém ohni či žhavých uhlících. Mírné a 

stejnoměrné zahřívání se těmito způsoby provádělo z opatrnosti, aby se 

nezničily "květy zlata". 

Mezi ustálené látky používané při alchymickém procesu patřili 

čtyři "duchové" - těkavé látky, sedm těl - sedm kovů, třináct kamenů, šest 

atramentů, šest boraxů, jedenáct solí a preparáty připravované z rostlin, 

živočichů a živočišných produktů197 • 

Jak je všeobecně známo, alchymistům se vyrobit opravdové, fyzické 

zlato, se všemi jeho specifickými vlastnostmi, nepodařilo. Ovšem 

produkce jeho horších či lepších napodobenin provází alchymii po celou 

dobu jejího trvání. Již v Leidenském papyru nalezneme návod na barvení 

kovů rtutí nebo arzénem tak, aby dostaly vzhled zlata a na zázračný 

způsob rozmnožení tohoto kovu snižováním jeho ryzosti přidáním kovu 

neušlechtilého. 

Různí alchymisté, kterým šlo v první a často i poslední řadě 

především o zisk, se nikterak nezdráhali uchýlit se k podvodům a 

využívat tak lidské důvěřivosti, která nejspíš také pod vidinou rychlého a 

snadného zbohatnutí skutečně neznala hranic. Tak jeden podvodný 

alchymista 16. století například vyrobil zlatý hřebík z železného, údajně 

tím, že ho ponořil do tekutého kamene mudrců. Pravda však byla taková, 

že polovina hřebíku byla železná, druhá zlatá, šikovně přebarvená tak 

aby připomínala železo. Tinktura pak barvu rozpustila a zázračná 

transmutace byla na světě. 

Podobnou metodu používal i další známý alchymista Michael 

Sandivoj, který, ač se řadil mezi výtečné laboranty, předjímající nástup 

chemiků, se neubránil pokušení a prezentoval své podvodné transmutace. 
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Stříbrnou minci potřel elixírem a tím ji proměnil ve zlatý dukát. Mince 

byla ale ve skutečnosti zlatá, jen na jejím povrchu byl pomocí rtuti 

vytvořen amalgám zlata, který má stříbrnou barvu. Elixír navodil dojem 

probíhání tajemného procesu, podstatné však bylo vyžíhání, které rtuť 

vysublimovalo a objevilo se opět zlato198• 

Také Edward KeIly měl důmyslný způsob, jak přesvědčit své 

bohaté mecenáše, že ovládá ono tajemství přeměny kovů ve zlato. 

K míchání roztaveného olova v tyglíku si připravil stříbrnou dutou 

tyčinku, do níž ukryl zrnka zlata a zalepil ji voskem. Při míchání se vosk 

žárem roztavil a zlato vyklouzlo ven. KeIly strávil pět let na pražském 

dvoře císaře Rudolfa II. a pak dalších šest uvězněn na Křivoklátě za to, že 

jeho milosti nechtěl předat onen zázračný recept. Hůře dopadl italský 

dobrodruh Domenico Manuel Caetano (?-1709), který byl za své podvody 

pověšen na pozlacené šibenici. Na památku této události byla dokonce 

vydána zlatá pamětní mince. 

Vydávání různých mincí poukazujících na alchymickou činnost se 

rozmohlo v 17. století. Alchymista Kašpar Harbach, zaměstnaný na 

dánském dvoře, měl přeměňovat obyčejné kovy ve zlato, ze kterého byly 

posléze raženy dukáty s nápisem Vide Mira DominiI - Vizte div boží. Jiný 

adept provedl transmutaci přímo za přítomnosti rakouského císaře 

Ferdinanda lIL, který ze vzniklého zlata nechal zhotovit medaili s nápisem 

Tincturae Guttae V Libram, říkající, že neušlechtilý kov byl ve zlato 

proměněn pěti kapkami jakési tinktury. Císař sám později provedl 

transmutaci za pomoci darovaného prášku. Medaile zhotovená 

z výsledného kovu hlásá Aurora progeniens plombo prognata parente čili 

Zlatá dcera zrozená z olověného rodiče199 • Všechny takto vyrobené kovy 

samozřejmě měly barvu poměrně podobnou zlatu, ovšem to byla jediná 

vlastnost, kterou měly společnou. 

85 



Nebylo by však spravedlivé zde v souvislosti s alchymickou praxí 

v laboratoři uvádět pouze příklady falešných transmutací. Mnohé spisy, 

ve kterých se na začátku slibovaly recepty na výrobu zlata, Kamene 

mudrců nebo elixíru života, končí mnohem skromněji, ale o to užitečněji, 

předpisy na výrobu barev, inkoustu, klihu, papíru, cementu, skla, perel, 

zrcadla atd. Alchymie měla zcela zjevně svůj nesporný praktický význam. 

Objevila celou řadu prvků a sloučenin, chemických zákonů, vynalezla 

důležité laboratorní techniky a pomůcky. 

Díky znalosti opakované destilace byli alchymisté schopni vyrobit 

relativně čistý alkohol, již v raném středověku uměli vyrobit i řadu kyselin. 

Z tak zvaných "ostrých vod" znali například kyselinu sírovou, kyselinu 

solnou nebo kyselinu dusičnou. Albert Magnus byl schopen již v polovině 

13. století vyrobit draselný louh, Ramon LuHy připravil v roce 1300 

uhličitan draselný a téměř absolutní alkohol. Francouzský alchymista a 

astrolog Michal Notre-Dame zvaný Nostradamus (1503-1566) objevil 

kyselinu benzeovou. Paracelsus popsal na počátku 16. století zinek, který 

se do té doby dovážel z východu. Alchymisté objevili i éter, síran amonný 

a síran sodný, který se používá při výrobě skla. Hennig Brand (asi 1630-?) 

nalezl v moči, ze které chtěl vyrobit zlato, bílou, ve tmě světélkující látku, 

kterou nazval phosphorus - světlonoš. Také vynález rubínového skla a 

porcelánu se připisuje alchymistům. Možná i to byl jeden z důvodů, proč 

se porcelánu říká bílé zlato20o• 

Přestože jsme si na několika příkladech ukázali nesporné výsledky 

alchymické praxe, musíme zde znovu zdůraznit onen druhý aspekt 

alchymie, díky němuž se domníváme, že všechny praktické výsledky byly 

pouze vedlejšími produkty alchymistova snažení, jak se praví v slavném 

díle Rosarium Philosophorum: "Aurum nostrum non est aurum vulgi" tedy 

"naše zlato není obyčejným zlatem", z čehož vyplývá, že pravé 
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alchymistovy cíle leží mimo hmatatelný svět a že zlato bylo pouze 

symbolem toho nejcennějšího, tedy poznání. 

4.3 Alchymická symbolika 

Alchymie má svou velmi zvláštní a specifickou symboliku, kterou 

na sebe nepochybně poutá velkou pozornost. Symboliku vyjádřenou 

slovem lze dohledat již v řecké alchymické literatuře, zejména dílo Zósima 

z Panopole je považováno v evropském kulturním kontextu za jedno 

z prvních. Od 3. do 8. století se postupně vytvářely různé žánry jako 

receptura, zjevení, alegorie, báseň, didaktický list, dialog, komentář nebo 

rozprava20l • Zvláštní oblibě se symbolický jazyk těšil především koncem 

středověku a počátkem novověku. Symbolické názvy byly přejaty z řecké 

alchymie do arabské a odtud se rozšířily dále do Evropy. Obrazová 

symbolika, která vytvořila samostatnou skupinu alchymické ikonografie, 

je nepoměrně mladšího data, uváděna bývá druhá poloviny 14. století. Pro 

značnou obsáhlost a složitost této oblasti alchymie se jí v této práci 

nebudeme věnovat podrobně, můžeme zde však alespoň odkázat na 

některá velmi cenná díla k této problematice, jimiž jsou Fulcanelliho 

Tajemství katedrápo2 a Příbytky filosofů a hermetický symbolismus ve vztahu 

k posvátnému umění a esoterismu Velkého díla 203, ilustrovaný průvodce k dílu 

Fulcanemho od D. Ž. Bora Napříč říší královského uměnP04 a od téhož autora 

Obrazový atlas hermetismu205 a Symbolika alchymie206. 

Alchymická symbolika čerpá z astrologie, antické mytologie, 

mysterijních kultů a okultismu, vychází z dávných představ světa jako 

obřího organismu a s nim spojených životních fází plození, narození, 

růstu, dozrávání, smrti. Později se k tomu přidává křesťanská víra, 

například utrpení a vzkříšení Krista. 
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Nejasnost a složitost symboliky alchymických děl se stala základní 

komplikací a někdy i překážkou k jejich četbě a následné dešifraci, což, jak 

se domníváme, bylo jejím hlavním cílem. Alchymisté často hovoří o 

posvátném charakteru svého umění, podmínkou jehož ovládnutí musela 

být svého druhu iniciace. Rozluštění a správné porozumění symbolům, 

v nichž se tradovalo a zapisovalo alchymické dílo, bylo možné jen pro 

vyvolené, kteří toho byli hodni. Na laborantovu povahu a jeho duševně

duchovní stav byly v této souvislosti kladeny značné nároky. Ve spisu 

Aurora consurgens se uvádí čtrnáct hlavních ctností, které jsou nezbytné 

pro úspěšného laboranta: zdraví, pokora, svatost, cudnost, síla, vítězství, 

víra, naděje, láska, dobrota, trpělivost, správná míra, správný duchovní 

postoj a poslušnost207• Podle Gebera musí ten, kdo chce být uveden do 

umění, mít mimo jiné velmi bystrého ducha, musí disponovat dostatečnou 

znalostí kovů a minerálů, nesmí být hrubý, chtivý, arogantní, ani 

nerozhodný, ani nesmí spěchat a být domýšlivý. Naopak musí být zbožný, 

poctivý a přátelský k lidem, "jasné tváře a radostné mysli"20s. Na zbožnost 

byl kladen obzvlášť velký důraz, pouze homo frugi - zbožný muž se mohl 

stát úspěšným alchymistou. To dokazuje i úvod do Umění v následující 

citaci: "Tuto věc, již jsi tak dlouho hledal, nelze získat nebo prosadit násilím nebo 

vášní. Získá se pouze trpělivostí a pokorou a rozhodnou nejdokonalejší láskou. 

Bůh propůjčuje tuto božskou a čistou vědu svým věřícím a služebníkům, oněm, 

jimž se ji rozhodl propůjčit už za počátečního stavu věcí ... "209 Předávání onoho 

zasvěcovacího klíče k pochopení alchymisté přisuzují samotnému Bohu, 

který sám rozhoduje komu, ho poskytne a komu ne, zcela výjimečně se 

této role mohl ujmout i alchymista sám a předat klíč formou ústního 

poučenÍ. 

Sklon k utajování provází alchymii od samého počátku. Již Zósimos 

popisuje, jak kněží - alchymisté v Egyptě, kteří byli vázáni přísahami 

mlčenlivosti o svém umění vůči panovníkovi, pro nějž pracovali, zachytili 
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svá tajemství na stěnách chrámů v hieroglyfech tak, aby zůstala pro 

většinu lidí nerozluštitelná. Jedním z hlavních cílů tohoto složitého 

utajování bylo uchránit alchymické vědomosti před zneužitím. 

Předpokládáme-li, že konečným výsledkem alchymistova snažení byl 

vznik zlata, byla tato ochrana směřována proti všem ziskuchtivým lidem 

bažících po moci. Pokud vnímáme zlato pouze jako symbol pro to 

nejcennější, v tomto případě poznání a jistou formu osvícení, potom mohl 

být obskurní jazyk alchymických textů nástrojem, jak zabránit falešnému 

vykládání a vulgarizování a jak otevřít cestu pochopení pouze těm, 

kterým šlo o upřímné uspokojování čistě duchovních potřeb. 

Alleau rozvinul teorii, podle které má alchymická symbolika mimo 

již zmíněné i jasnou didaktickou funkci. Rozeznává tři kategorie čtenářů: 

zasvěcené alchymisty, "zasvětitelné" a profánní adepty, kterým 

odpovídají tři významy textů. Přesný význam termínů byl okamžitě 

zřejmý zasvěceným alchymistům, stále zde ale zůstávala možnost oddělit 

"zasvětitelného" adepta od profánního. Zatímco "zasvětitelný" studoval 

texty tak, jak byly napsány, tedy aniž by neznámým termínům přisuzoval 

libovolné hodnoty, profánní adept plný předsudků považoval tyto 

symboly za snadno pochopitelné a vykládal je pomocí nejrůznějších 

interpretací. Tak "zasvětitelný" neporozuměl a profánní, "věřící, že rozuměl, 

si v té míře, v níž a priori interpretoval texty, uzavřel každou cestu k jejich 

opravdovému pochopení"21O. V takové pasti, přichystané zdánlivě záludnou 

symbolikou starých mistrů, se ocitli ti, kteří nepřistoupili k Dílu 

s dostatečnou pokorou ducha. Slovy alchymisty 15. století Nicolase 

Valoise "Trpělivost je žebříkem filosofů a pokora branou do jejich zahrady. "211 

"Zasvětitelný" adept se, pokud vydrží a díky zklamání a rozhořčení nad 

neúspěchem nezvolí zpět profánní cestu, vydá na strastiplnou pouť plnou 

úzkosti a bezvýsledných pokusů, ale pokud nepovolí ze své vůle 

k odhalení tajemství, jeho intelektuální hledání se transformuje 
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v duchovní zápas, v němž bude zapojena veškerá duševní energie, a po 

letech zápasů, zkoušek a snažení dojde k prozření. Takto díky "temnotám 

tajemství mohl "zasvětitelný" zahlédnout světlo poznání posvátna a přijmout 

"klíč" iniciace. "212 

4.4 Stručné dějiny alchymie 

Výraz "alchymie"213 byl do Evropy přejat ve 12. století z arabštiny 

spolu s překlady textů. V latině je doložen v podobě alkimia, alquimia, 

alchimia, alchemia. Předponu al- není obtížné vysvětlit, v arabštině jde o 

určitý člen214, sporná je však etymologie kořene chymia 

(a dalších jeho podob). Je to otázka, na níž se zatím nepodařilo 

jednoznačně odpovědět, tudíž i nejserióznější vysvětlení jsou stále jen 

hypotézy. 

Někteří vědci spatřují původ slova ve staroegyptském k-m-t. Staří 

Egypťané nepsali samohlásky, takže název své země, jež byla v té době 

okolními národy nazývána Kemet, zapisovali jen třemi souhláskami. 

V překladu to znamená černá zem, což připomínalo naplaveniny úrodné 

půdy, které každý rok přinášel rozvodněný Ni!. Staroegyptské kéme 

znamenalo též "čerň" a podle Buckhardta tak mohlo současně 

představovat symbol prvotní materie alchymistů215 • 

Dnes převládá názor, že etymologický základ slova alchymie tvoří 

řecké chémeia užitého ve smyslu učení o vlhku, jež mělo být odvozeno 

z termínů chymos - šťáva a cheo - liji. Chémeia nebo chymeia pak označovala 

řemeslné umění slévat roztavený kov216. 

Poměrně výstižnou definici alchymie, přiznávající jí možnost dvou 

svébytných, ale přesto se někdy prolínajících pólů, esoterního a exoterního, 

použil ve své knize Karpenko 217 : "Alchymie byla umění jak oddělit část 

vesmíru od existence v čase a dosáhnout zdokonalení této části, což je zlato pro 
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kovy, pro člověka dlouhověkost, potom nesmrtelnost a konečně vykoupení. 

Zdokonalení hmoty se hledalo působením přípravků - Kámen mudrců pro kovy, 

elixír života pro lidi - zatímco duchovní osvícení plynulo z jisté formy vnitřního 

. odkrytí nebo osvícení. "218. 

Ačkoliv úspěchy na poli praktickém můžeme sledovat již 

v Mezopotámii a nejstarší chrámové dílny v Egyptě lze doložit do roku 

3200 př. n. 1., pakliže se přidržíme zmíněné definice, vysledujeme vznik 

alchymie v Číně. K osvětlení počátků této vědy mimořádně přispěly nové 

poznatky o životě starých kultur a civilizací, zvláště pak znovuobjevení 

čínských alchymických textů, které historicky předcházely 

alexandrijskému hermetismu, jenž byl dříve považován za její východisko. 

Podle francouzského historika věd René Alleaua219 se díky těmto objevům 

stalo zřejmé, že alchymie má podstatně univerzálnější základ než bylo 

dříve předpokládáno, neboť její techniky a teorie byly spjaté s archaickými 

formami magie. 

Podle legend přinesli alchymii do Činy Fan-Kuang-c' (Synové 

Odraženého světla) ze zámoří již 10 000 let př. n. 1. Prvním známým 

praktikujícím alchymistou světa byl Cou Jen (asi 350-270 př. n. 1.), další 

Wej Po Jan ( 2. století př. n. 1.) je někdy ztotožňován se samotným 

filosofem a zakladatelem taoismu Lao-c'220. 

Císařský edikt z roku 144 př. n. 1. vyhrožuje padělatelům zlata 

veřejným potrestáním a tímto padělaným zlatem je myšleno zlato 

alchymické, jehož výroba se v té době velmi rozmohla. 

Cílem čínské, tedy taoistické alchymie, bylo získání nesmrtelnosti, 

čehož mělo být dosaženo alchymickou přípravou a pozřením božské 

rumělky v podobě tekutého zlata. Pae-c' píše: "když smícháme tři libry 

rumělky s librou medu, vše usušíme na slunci a pak z toho zhotovíme pilulky 

velikosti konopného semene, požijeme-li během jednoho roku deset takových 

pilulek, bílé vlasy opět zčernají a vypadané zuby zase narostou, a když je budeme 
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používat déle než rok, dosáhneme nesmrtelnosti"221. Šlo o exaltaci životní síly, 

s níž alchymista pracoval ve svém těle, aby dosáhl stavu, kdy podle učení 

"podobné přitáhne podobné", dokonalé tělo umožní získat nesmrtelnou 

duši222. 

Hledání zlata tedy předpokládalo rovněž hledání duchovní povahy. 

Čínská alchymie se ustavuje a vychází ze tří následujících prvků -

z tradičních kosmologických principů, z mýtů o elixíru nesmrtelnosti a o 

Nesmrtelných, dále pak z technik usilujících zároveň o prodloužení života, 

o blaženost a duševní spontánnosF23. Bytostné sepětí přípravy zlata, 

získání elixíru nesmrtelnosti a vyvoláváním Nesmrtelných je přitom 

v čínské alchymii poměrně jasně viditelné. V jedné legendě doporučuje 

kouzelník císaři: "Obětujte v pecích a budete moci přivolat nadpřirozené bytosti. 

Jakmile bytosti přivoláte, prášek rumělky se bude moci proměnit ve žluté zlato. 

Jakmile žluté zlato vznikne, budete si z něho moci zhotovit nádobí, z něhož budete 

jíst a pít a pak dosáhnete dlouhého života. Jakmile dosáhnete dlouhého života, 

budete moci spatřit šťastné z ostrova Pcheng-laj, který leží uprostřed moří. 

Jakmile je spatříte a vykonáte oběti feng a šan, pak už nezemřete. ;/224 

I čínská alchymie měla časem dva zřetelně odlišné proudy. Waj-tan, 

vnější alchymie byla považována za exoterickou, jejím protikladem pak 

byla vnitřní alchymie jógového typu Nej-tan, jejíž adepti ji sami označovali 

za esoterickou. Nej-tan je esoterické povahy, protože elixír je připravován 

přímo v alchymistově těle, bez pomoci rostlinných či nerostných látek, jak 

by tomu bylo u Waj-tan225• 

Roviny mikrokosmu a makrokosmu si v čínské filosofii odpovídají 

a protože alchymické procesy nakonec probíhají přímo v adeptově těle, 

zdokonalení a přeměna kovů na zlato ve skutečnosti odpovídají 

zdokonalení a přeměně člověka. 

Alchymie jako duchovní technika je doložena také v Indii. Otázka 

historických počátků alchymie v této části světa dosud nebyla úplně 

92 



zodpovězena. Podle některých orientalistů a historiků vědy, z nichž 

uveďme alespoň J. Rusku a E. von Lippmanna, přinesli alchymii do Indie 

Arabové. Argumentem pro tuto teorii je zejména význam rtuti a to, že 

zmínky o ní se v textech objevují poměrně pozdě 226. Jiní soudí, že 

přítomnost rtuti v Indii je doložena již v textech ze 4. století. V několika 

buddhistických textech z 2. až 5. století se hovoří o přeměně kovů a rud ve 

zlato: "Pomocí různých látek a zaříkávání můžeme proměnit bronz ve zlato. 

Obratným použitím jistých látek lze stříbro přeměnit ve zlato a zlato ve stříbro. 

Silou ducha může člověk přeměnit hlínu nebo kámen ve zlato."227 Slavný filosof 

N ágárdžuna řadí mezi zázračné schopnosti zvané siddhi přeměnu kamene 

ve zlato a zlato v kámen, čehož lze dosáhnout buď pomocí bylin nebo 

silou, tedy prostřednictvím jógy228. Podle Eliadeho však není arabský vliv 

na vznik indické alchymie nijak zjevný. Výchozí body, jako víra 

v přeměnu a víra, že lidský život je možné prodloužit donekonečna, se 

v Indii objevily mnohem dříve a navíc s alchymickou ideologií a 

praktikami se setkáváme mezi askety a jogíny, jichž se islámský vliv příliš 

nedotkp29. 

Indická alchymie je symbioticky spojena s tantrickou jógou 230 . 

Nejznámější tantričtí jogíni jsou zároveň vyhlášenými alchymisty. Byla 

vypozorována zjevná podobnost mezi jogínem, působícím na své tělo a 

psychomentální život, a alchymistou, jenž pracuje s kovy. Oba se snaží 

očistit tyto "nečisté" látky, přivést je k dokonalosti a nakonec proměnit ve 

zlato, protože "zlato, toť nesmrtelnost"231. Symbolika zlata jako dokonalého 

kovu je součástí symboliky čistého, svobodného a nesmrtelného ducha. 

Jogín se snaží vytrhnout z nečistého psychomentálního života pomocí 

askeze, alchymista místo toho provádí různé chemické úkony s kovy, jež 

jsou ovšem obdobou asketického očišťování. Tantrik se stejně jako 

alchymista snaží ovládnout hmotu, a tím změnit ontologický řád světa. 

Cílem těchto paralelních snah je potom dokonale odstranit podmíněnost 
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vlastní existence, vymanění se ze zákonů Času a dosáhnutí absolutní 

svobody232. 

Nejstarší kořeny evropské alchymie spatřuje René Alleau 

v mystériích kovářů a metalurgů z ostrova Samothraké, která jsou spjata 

s kultem Kabeirů, božstev, jež byla považována za theurgy ohně233 . Podle 

Hérodota pocházela tato mystéria od národa Palesgů, lidu, který 

historicky předcházel Helénům a jehož kultura měla posléze zaniknout 

nebo být překryta vlivem krétsko-mykénské civilizace. 

Při analýze kultu Kabeirů lze na jisté úrovni nalézt stopy ritů 

plodnosti, jež byly společné prvotním Chetitům a Asijcům, ale na jiných 

stupních můžeme zaznamenat známky vlivů fénických, krétských a 

egyptských234. 

Ve výkladu principů alchymie autor vychází z trojice posvátných 

jmen dochovaných ve zlomcích kabeirických mystérií. Ta znějí Axieros, 

Axiokersos a Axiokersa. Na základě jejich etymologického rozboru je 

srovnává s řeckými bohy Hermem, Héliem a Héfaistem a i s základními 

pojmy čínského taoismu235• Hermes, kterého Platón ztotožňuje v dialogu 

Kratylos s Logem, je esenciálně obdobný prvnímu členu kabeirické triády 

Axiersu. Kdybychom chtěli porozumět dosahu platónského idealismu, 

bylo by nutně třeba ukázat, že tento základní Logos je odlišný od Logu

Hélia, jež představuje projevený rozum a od Logu-Héfaista, který 

prostřednictvím touhy oživuje mnohonásobné síly přírody236. 

První člen triády Logos-Hermés má čistý metafyzický princip 

předcházející času a prostoru, tělesnosti a pochopitelnosti, odpovídá 

chaosu, z něhož bylo zrozeno světlo. Druhý princip kabeirické triády se 

vztahuje ke Slunci, k posvátnému světlu, jež se rodí v temnotách, třetí 

princip pak odkazuje k diferenciaci tohoto původně jednotného paprsku, 

kterou v představách alchymistů zastupuje symbol Měsíce 237 . Ten byl 

považován za jakési hermafroditní jsoucno, aktivní i pasivní, přijímající i 
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vysílající. Tyto tři základní principy lze považovat za skutečný a neměnný 

základ alchymického učení od prehistorie až po současnost. Jednoznačně 

korespondují s trojicí, představovanou jednak prvotní hmotou, na níž bylo 

vždy třeba redukovat subjekt alchymických prací, aby mohl být očištěn a 

zušlechtěn, a dále s rtutí a sírou, které v alchymii zastávají roli 

pomyslného otce a matky budoucího filosofického kamene. U vedená 

trojice též představuje trojici následných prací, tedy tři fází Velkého díla. 

Počátky evropské alchymie, o níž jsou nalezeny již jasné doklady, a 

to nejen v rovině symbolické, nalezneme v helénistickém Egyptě. Pro tuto 

etapu bylo v praktické rovině charakteristické napodobování perel, 

drahých kamenů a vzácných kovů, zejména tedy zlata. Svědčí o tom 

chrámová moudrost obsažená v recepturách tak zvaného Leydenského238 a 

Stockholmského papyru (přibližně 3. století n. 1.) a ve statích Bóla 

z Mendéty (320-250 př. n. 1.), dochovaných prostřednictvím Pseudo

Demokrita (kolem 3. století n.1.) ve spise Fysika kai mystika. 

V Alexandrii, největším centru vzdělanosti helénistického světa239, 

dochází k synkretismu řeckých, předoasijských a egyptských vlivů. Mezi 

l.a 3.stoletím n. 1. se řecká přírodní filosofie prolíná s mytologií, gnósí a 

novoplatonismem v apokryfních spisech a u legendárních autorů jako je 

Hermes Trismegistos, Isis, Marie Židovka, MojŽíŠ240 • Marie Židovka (1. 

století n. 1.), přezdívaná někdy jako "matka laboratorní techniky", popsala 

ve svých spisech, jež se nedochovaly v originále, mnoho laboratorních 

zařízení a postupů, například vodní lázeň241, jejíž vynález je jí někdy též 

připisován, dále pak jeden z klasických návodů na výrobu zlata. 

Druhou ženou helénistické alchymie je bezpochyby Kleopatra (1. 

století n.1.), jež popisovala výrobu rozličné kosmetiky a jedů, zabývala se 

mírami a váhami a údajně přišla s myšlenkou usmrcení kovu242
• 

S alchymistickou alegorií se poprvé setkáváme u Zósima 

z Panapole (4. století n. 1.), jehož dílo mělo široký ohlas, ale značnou část 
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bylo nutno rekonstruovat z pozdějších komentářů, především 

Olimpidiórových (6. století n. 1.), a z arabských citací. Zósimos alegorizuje 

alchymický proces formou vyprávění svého snu, v němž je kněz svatyně 

připraven o život rozsekáním a spálen, což symbolizuje zničení 

nedokonalého kovu, jeho usmrcenÍ. Tělo, tedy kov, se pak proměňuje 

v sedmi stupních až dosáhne dokonalosti, stane se zlatem. Tohoto 

Zósimova snu si zajímavým způsobem povšiml Eliade, který v něm 

nachází podivuhodné podobnosti se základními schématy archaických 

iniciací243• 

V 5. století probíhá přechod od alexandrijské k byzantské alchymii. 

Dochází k dalšímu obohacování o rétorické a metaforické prvky. 

Eklekticky se spojuje mystické křesťanství s myšlenkovými postupy 

pythagoreismu, platonismu a dalších filosofických směrů 244. Alchymie 

zjevně neznamená jen praktickou činnost v laboratoři, ale také duchovní a 

duševní proces. Transmutace neušlechtilých kovů ve zlato je stylizována 

jako symbol zdokonalení lidského ducha poznáním. Již v duchu gnostické 

tradice je provázána s představami smrti a zmrtvýchvstání v orientálních 

a mysterijních kultech a završena gnostickou myšlenkou spásy skrze 

poznání. Projevují se v ní tedy silné mytologizující a psychologizující 

tendence. Poněkud ochabuje zájem o samotnou práci v laboratoři, zato 

přibývá poetické a alegorické zdobnosti 245. V teoretické sféře se však 

neobjevují již žádné zásadní novinky. Ty do křesťanského západu 

proniknou znovu až prostřednictvím alchymie arabské. 

V arabské alchymii zřetelně vystupuje na povrch vše, co se 

v antické a alexandrijské alchymii připravovalo. Alchymie se dělí na dva 

proudy, exoterický, pragmatický a věčně se vyjadřující a esoterický, plný 

metaforických textů a tajemných obrazů. Do esoterické linie patří i text, 

jehož kořeny sahají do doby helénismu a z nějž později vycházeli všichni 

alchymisté, Tabula Smaragdina. Také spis Turba philosophorum 246 se 
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navzdory temnému symbolickému jazyku, jenž nebyl nikdy dostatečně 

objasněn, těšil mezi alchymisty obrovské oblibě až do novověku. Toto dílo 

vzniklo kolem roku 900 v arabštině, jeho obsah je však pevně ukotven 

v řecké alchymické tradici, s největší pravděpodobností se jedná o arabské 

zpracování řeckého spisu247. V dialogu se shromážděním se ujímají slova 

především předsókratovští filosofové jako Anaximandros, Anaximénes, 

Anaxagoras, Empedoklés, Leukippos, Pythagoras a Xenofanés, dále pak 

Sokrates a Platón, kteří v prvním díle pojednávají o čtyřech živlech a jejich 

kvalitách a fyzikálních vlastnostech. Presentují zde všechny známé 

myšlenkové postupy z řecké přírodní filosofie. V druhé části následuje 

popis alchymických procedur, jenž už je plně zahalen do symbolického 

jazyka248. 

Pravděpodobně nejvýraznějším představitelem esoterického směru 

vybaveného obraznou řečí byllbn Umail (Abú' Abdulláh Muhammad ibn 

Umail at-Tamímí, asi 900-960). Kromě různých básní byl autorem dvou 

velmi vlivných spisů, ve kterých demonstroval své umění alegorie a 

detailně zašifrovaného vyjadřování alchymického díla. Jeden se nazývá 

"Stříbrná voda a hvězdná země" a druhý "Poselství slunce půlměsíci". Druhý 

spis, dílo, jenž bylo historikem alchymie Ullmanem nazváno "mimořádně 

neobratnou rýmovačkou"249, se v pozdním středověku stalo pramenem 

pro velmi rozšířenou obrazovou báseň, která se stala součástí známého 

Rosarium philosophorum. Formou básně v obrazech v něm byla vyjádřena 

metafora vztahu mezi mužem a ženou, respektive Sluncem a Lunou. 

"Ó Luno, objetím mým a láskou mou 

krásnou budeš, jak násilnou, mocnou. 

Ó Slunce, tys nad všemi světly rozeznat zářící 

a přece mne potřebuješ, jak kohout slepici. "250 
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Jedním z prvním vlivných děl exoterického směru, jež jednoznačně 

prokazuje recepci řeckého vědění, je Corpus Gabirianum. Soubor textů 

vznikal od 8. do 10. století a je připisován Džábirovi (Džábir ibn Hajján, 

asi 721-815). Pro něj bylo cílem transmutace dosáhnout stejného složení 

elementárních vlastností jako u zlata, k čemuž chtěl dospět pomocí elixírů. 

Při výrobě elixíru má být výchozí surovina rozložena na čtyři živly a 

s ohledem na její vadnost, rozumějme nedokonalost, je třeba tyto živly 

vhodným způsobem složit do specifické podoby. V moci elixíru bude 

"nemocnou" látku "uzdravit", což v Džábirově pojetí znamená nastolit 

rovnováhu mezi jeho elementárními vlastnostmi a tím se přiblížit 

dokonalé rovnováze zlata251 • 

Ačkoli měl Džábir o alchymii pronést věty : "Základním 

předpokladem dokonalosti v tomto umění je praxe a experiment. Kdo se nevěnuje 

praxi a experimentu, nedosáhne nikdy v ničem úspěchu." 252, sám údaje o 

rovnovážných poměrech v látkách nezískával empiricky. Vycházel 

z číselných spekulací inspirovaných novoplatonismem a myšlením 

pythagorejců, zejména Pythagorovou představou, podle níž je v přírodě 

všechno uspořádáno podle zákonů, jejichž základem jsou harmonické 

číselné poměry. Jeho přesvědčení, že veškeré dění v přírodě se řídí mírou 

a číslem, bylo natolik silné, že možnostem alchymisty, jakožto 

napodobitele tvůrce světa, nekladl žádné hranice. Stačilo, aby alchymista 

za pomoci elixíru docílil správného poměru elementárních vlastnosti a 

mohl vytvořit umělou bytost, homuncula253• 

V Corpus Gabirianum nacházíme též rané svědectví o představě, že 

elixír dokáže nejen proměňovat neušlechtilé kovy v ušlechtilé, nýbrž také 

v podobě panacey léčit nemoci lidského těla. 

Nejvýraznějším příkladem vesměs exoterické alchymie zaměřené 

na praxi je dílo perského lékaře a alchymisty Rhazese (Abú Bakr 

Muhamad ibn Zakaríjá ar-Rází, asi 865-925). Rhazes se vrací 
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k Demokritově myšlence, že tělesa se skládají z nejmenších nedělitelných 

částeček, atomů. Podává také velmi přesný a podrobný popis 

alchymického Díla. Připisuje se mu objevení antiseptických účinků 

ethanolu, přípravě zředěné kyseliny chlorovodíkové a používání 

preparátů rtuti jako projímadla254 • 

V rámci historického přehledu arabské alchymie je nutné se zmínit 

o věhlasném lékaři známém pod latinským jménem A vicenna (Abú' Alí al

Husajn ibn' Abdalláh ibn Síná, 980-1037). Tento muž, jehož hlavní dílo 

s názvem Canon Medicinae bylo v polovině 12. století přeloženo do latiny a 

stalo se základním spisem středověké medicíny, se nepovažoval za 

alchymistu. Naopak s alchymisty velmi příkře polemizoval, odkazoval je 

do patřičných mezí a kladl jejich úsilí přirozené hranice255• Protikladně k 

Džábirově víře v neomezené možnosti alchymie, zaujímá A vicenna 

střízlivý postoj, odmítající přeměnu neušlechtilého kovu v ušlechtilý a tím 

i jakoukoliv formu transmutace. Podle něj jsou přírodní výtvory lepší než 

věci uměle vyrobené a alchymické umění nemůže přírodu nikdy 

dostihnout. Vymezil se též proti výrobě alchymických elixírů, jež mají 

sloužit jako terapeutika v medicíně. 

Od 12. a 13. století se v arabské alchymii objevují jen komentátoři a 

kompilátoři. Přes překladatelské školy 256 na jihu Evropy nastupuje 

mohutná vlna středověké recepce antické vědy a v téže době se do 

křesťanského západního prostoru dostává alchymie jako ars nova, nové 

umění. 

V raném středověku v Evropě není alchymie, jak jsme si ji doposud 

představili, nikterak zastoupena. Významnou roli hrály řemeslné 

dovednosti v oborech jako metalurgie, sklářství, výrobě barviv, odlévání 

zvonů, mozaikářství, které částečně s alchymií souvisely, ovšem pouze po 

praktické stránce. Jejich záměrem v žádném případě nebylo zušlechťování 

hmoty ani její falšování a do sféry teorie transmutace nezasahovaly vůbec. 
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Dějiny středověké alchymie začínají ve 12. století spolu s překlady 

arabských textů. V roce 1144 uvedl Robert z Chesteru na scénu ars nova 

v latinském překladu knihy Moriena Romana nazvané "Kniha o podstatě 

alchymie", v jejíž předmluvě představuje alchymii jako umění v Evropě 

dosud neznámé. 

První polovina 13. století je charakteristická bouřlivým přijímáním 

"nového umění"257. Jedním z prvním, kdo se pokusilo vlastní činnost, byl 

Albertus Magnus (1193-1280)258, přezdívaný Doctor Universalis. Sledoval 

metalurgický proces v dílnách a usoudil, že transmutace je možná, avšak 

obtížně uskutečnitelná. Roger Bacon (1210-1292), Doctor Mirabilis, ve svém 

díle Opus Terbium (1266) ustanovil alchymii základem veškeré přírodní 

filosofie. Rozdělil tuto nauku na spekulativní část, tedy teoretickou vědu259, 

pojednávající o podstatě světa a látek, a část praktickou260, zabývající se 

lučbou, výrobou elixírů a transmutací. Hájil alchymii jako užitou vědu 

s teorií i praxí. 

Recepce alchymie v intelektuálních kruzích však postupovala za 

neustálého kladení argumentů pro a proti. Zatímco výše jmenovaní učenci 

v možnost transmutace věřili, byli zde i jiní, kteří alchymii odmítali. Mezi 

ně patřil například žák Alberta Magna Tomáš Akvinský (asi 1225-1274) a 

Ramón LuH (1232-1316). 

Koncem 13. století začíná růst odpor vůči alchymistům ze strany 

církve. Stává se tak z větší části z praktických důvodů. Falšování zlata 

ohrožovalo hodnotu peněz a tím celou hospodářskou strukturu. 

Jednotlivé řády, při jejichž školách se alchymie doposud nacházela, 

vydávají zákazy jejího pěstování a v roce 1317 se snaží uzavřít cestu 

penězokazectví papež Jan XXII. vydáním buly Spondent quasi non exhibeant 

- Slibují, co nemohou dodržet: " ... A když stále nenalézají hledanou pravdu, ač už 

vyčerpali všechno své umění, zakrývají svůj neúspěch a prohlašují, že vyrobili 

pravé zlato a stříbro umělou transmutaCÍ. Taková je jejich proklatá a 
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zavrženíhodná zaslepenost, že razí z obyčejného kovu podoby veřejných mincí pro 

důvěřivý zrak ... Přejíce si zapovědět tyto praktiky pro všechny časy, rozhodli jsme 

tímto ediktem, že kdokoli bude dělat takové zlato nebo stříbro nebo přikáže, aby 

bylo děláno nebo bude takové činnosti napomáhat nebo bude míti prospěch 

z takového zlata či stříbra ať už prodejem, nebo že jej použil ku splácení dluhů, 

bude donucen složit za trest do veřejné pokladny na chudé takovou váhu pravého 

zlata nebo stříbra, jaká byla alchymistického kovu .. "261 

Dílo latinského Gebera (Geber Latinus, přelom 13. a 14. století) 

vzniká v době, kdy na jedné straně je stále zájem a ochotné přejímání 

alchymické literatury z arabštiny, na straně druhé pak církevní represe ze 

strany inkvizice. Jeho hlavní spis Summa perfectionis magisteriž262 se stal ve 

středověku i následujících dobách jedním ze stěžejních děl alchymie. 

Geber se, podobně jako Bacon, dovolával užití přírodovědy, v níž se má 

k poznatkům dospět cestou experimentu. Domníval se, že člověk je díky 

svému intelektu schopen vyrobit vše, s výjimkou živých bytostí a duše, 

jeho alchymické umění ho však nestaví do role stvořitele, nýbrž působí 

pouze jako hybný a řídící činiteP63. 

Je nutné znovu zdůraznit, že ani ve středověku nebyla alchymie 

jednotnou naukou. Stejně jako dříve v ní lze vysledovat formování dvou 

směrů. První z nich považoval za hlavní cíl metalickou transmutaci a ke 

své práci používal běžné slévačské a sklářské nářadí. Šlo o proto chemické 

postupy, které měly technický ráz. Druhý směr také ovládal tyto postupy, 

avšak měl poněkud přesahující význam, charakteristický výrazným 

filosofickým a mystickým zaměřením a jeho cílem bylo zhotovení Kamene 

mudrců, přičemž použité postupy symbolicky korespondovaly 

s operacemi duchovního řádu. Transmutace spočívala v purifikaci, oživení 

a exaltování metalického a minerálního subjektu. Tuto prvotní hmotu, 

pokládanou za "metalického Adama", mělo alchymické umění vyvést 

z jejího přirozeného, nečistého a nízkého stavu až k stupni dokonalosti 
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ještě vyšší než zlato 264. Tehdy se měla stát "pozemským sluncem", 

"blahoslaveným tělem" a "vzkříšeným mezi mrtvými", jenž byl 

křesťanskými alchymisty srovnáván s Mesiášem vystupujícím z hrobu. 

Tento "metalický Kristus" mohl ve formě projekčního prášku vykoupit 

své nedokonalé bratry, neboť transmutací prudce urychlil jejich evoluci a 

proměnil je ve zlato, navíc jeho zhotovení probouzelo adepta 

k univerzální a pozitivní pravdě tajemství víry a chránilo jej od 

pochybností a zatracení265 • 

V epoše pozdního středověku a renesance se tyto myšlenky, které 

tehdejší alchymisté považovali za zcela konformní s principy křesťanské 

víry, rozvinuly do mnoha různých variant, podmíněných kulturním a 

politickým kontextem. S vynálezem knihtisku se alchymie pronikavě 

laicizovala. Místo příslušníků mnišských řádů začínají čím dál tím více 

vystupovat jako její hlavní představitelé bohatí měšťané a drobná a vyšší 

šlechta. 

Věhlasným alchymistou - mystikem byl Cornelius Agrippa (1486-

1535). Je autorem klasického díla magie De occulta philosophia266 , které 

slučuje křesťanství s okultní látkou. O proslulém mágovi se v jeho době 

tvrdilo, že dokáže cokoliv proměnit ve zlato, vyvolávat démony a že zlaté 

mince, s nimiž platí, se po čase mění v bezcenné tretky. 

Na úpatí novověku, ale svými kořeny stále ještě vycházející 

ze středověkých představ, působil alchymista Paracelsus (Philippus 

Aureolus Theoprastus Paracelsus Bambustus von Hohenheim, 1493-1541). 

Formuloval poslední teorii o stavbě hmoty, která se objevila před 

moderním pojetím atomistiky a ustanovil teorii síry, rtuti a soli, zvané tria 

prima. Mluvil-li však Paracelsus o alchymii, neměl tím na mysli 

transmutaci neušlechtilých kovů v ušlechtilé, ba co víc, zlatodějství 

dokonce kritizoval. Úkolem této nauky podle něj bylo získávat chemickou 

cestou co nejčistší léky. V knize Pragranum přímo píše: "Není to tak, jak se 
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říká, že alchymie má získávat zlato a stříbro. Tady jde o to: vyráběj arkána a 

směřuj je proti nemocem. Tudy je třeba se ubírat, to je ten základ."267 Skrze 

alchymii měl člověk přivádět k dokonalosti přírodní suroviny, jenž se 

v přírodě nevyskytují v čisté podobě, ale jsou skryté v nečistotách. Tento 

proces Paracelsus nazýval "dílo Vulkánovo" a uvádí ho na příkladě 

pečení chleba: "Lékař si musí všímat toho, že věci, které Bůh nedovedl ke konci, 

jsou pak svěřeny vulkánům, kteří onu věc dovedou do konce a nekují železo spolu 

se struskou. Všimněte si toho na tomhle příkladu: chléb je nám stvořen a dán od 

Boha, ale ne takový, jaký dostanete u pekaře; teprve tři Vulkáni, rolník, mlynář a 

pekař, z něj udělají chléb. Podobně tomu musí být i s lékařstvím ... "268 Paracelsus 

je považován za velkého proroka chemických léčiv, dal mocný popud 

chemiatrii, z níž se později vyvinula novověká přírodní farmacie. 

Dalším vědcem spojovaným s alchymií první poloviny 16. století 

byl Georgius Agricola (1494-1555). Působil v krušnohorské hornické 

metropoli Jáchymově, výrazně se zapsal do dějin hutnictví zejména prací 

De re metallica libri XII269 zabývající se tehdejší hutní technologií a 

mineralogií. Sám se považoval spíše za odpůrce alchymie, nevěřil, že by 

zlato bylo možné získat jinak než dolováním a rýžováním. 

Věda jako celek podlehla v 16. století značným otřesům, které 

zbortily některá její dogmata 270. Jednou z reakcí na toto dění bylo i 

opětovné zesílení vlivu mystiky. Avšak v alchymii dochází k nebývalému 

rozkvětu ve všech, řekněme třech liniích. Té mystické, té jež nahrávala 

podvodníkům provádějícím falešné transmutace i té vědecky-praktické 

zabírající se chemickou technologií v laboratoři. Jak známo, vrchol svého 

rozpuku zažívá alchymie za vlády císaře Rudolfa lL, kdy se Praha a Čechy 

stávají jakousi křižovatkou cest všech známých alchymistů své doby, a tím 

i ohniskem, kde se rodily a transformovaly jejich nové myšlenky a 

koncepce271 • Mnozí z těchto učenců odešli po Rudolfově smrti z Čech a 

převážně v Německu vydávali řadu knih, které jsou často vrcholnými 
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projevy alchymických teorií a v neposlední řadě i soudobé knižní grafiky. 

Rodí se tajemné hnutí rosekruciánů, v němž se navrací alchymická 

křesťanská symbolika. 

Alchymisté - mystici byli ovlivněni zejména spisy okultisty 

Agrippy. Za všechny zde jmenujme alespoň dvorního lékaře císaře 

Rudolfa II. jménem Michael Maier (1568-1622), autora alegorického spisu 

Atalanta Fugiens272
• Vrcholem symboliky té doby je kniha Mutus liber273 

obsahující jen obrazy. 

Za alchymisty spíše falešné, ač se zvučným jménem, lze považovat 

Edwarda Kelleyho (1555-1595) a Johna Dee (1527-1608). Směr 

praktikujících alchymistů, kteří byli předvojem ke vzniku moderní chemie, 

reprezentuje Michal Sandivoj (1527-1608) se svou velmi vydávanou 

knihou Novum lumen chymicum274• Jeho současník Andrea Libavius (1550-

1610) je díky systematizaci svého díla označován za autora první učebnice 

užité chemie275 • V neposlední řadě je zde pak Lazar Ecker (1528-1594), 

zakladatel metalurgické analýzy. 

17. století přináší zásadní změny ve filosofickém a vědeckém 

myšlenÍ. Ideovým předpokladem k změně myšlenkového paradigmatu 

byla bezesporu Descartesova filosofie a její geometrická metoda, která 

založila vědecké poznání na matematice a principu dedukce. Jinak řečeno, 

věda a filosofie, ve kterých se doposud uvažovalo v řádu kvalit, byly 

formalizovány a převedeny na kvantitativní hlediska276• Descartes vyšel 

z ideje tří vzájemně nezávislých a neredukovatelných substancí: z ideje 

Boha jako nestvořené a nekonečné substance, a dále dvou substancí 

stvořených a vzájemně zcela odlišných, čistého myšlení, které je 

neprostorové a netělesné, a prostorovosti světa těles, který však neexistuje 

tak, jak se nám jeví, nýbrž je zachytitelný jen v matematických pojmech, 

které vyjadřují jeho rozlehlost 277. K podobným závěrům docházejí 
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v přibližně stejné době v oblasti přírodních věd i Galileo Galilei a Johannes 

Kepler27s
• 

Alchymie již pomalu, ale jistě přechází v moderní chemii. Zásadní 

novinkou je jednoznačný přechod k empirii a plánovitému experimentu, 

který jako metodu poznání používá indukci, což je v přímém protikladu 

k až doposud používanému deduktivnímu myšlení, jehož principem není 

měření a vážení, nýbrž analogie279
• Dosavadní pojetí vesmíru, založené na 

dialektice a jednotě analogů, bylo překonáno bezrozporným 

matematickým řádem. Stvrzení tohoto řádu přineslo dílo Isaaca 

Newtona2sO (1643-1727). Na prahu nového věku přírodovědné chemie pak 

stojí Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794), který vypracoval kompletní 

teorii hoření založenou na principu oxidace. 

Objev kyslíku stál u zrodu kvantitativní analýzy v chemii a 

definitivně vyvrátil tzv. flogistonovou teorii 281 spalování, která byla 

jedním z posledních reliktů alchymistického uvažování v oblasti exaktní 

chemie2s2
• 

Podle Gastona Bachelarda právě vysvětlením fenoménu ohně, jehož 

ovládnutí kdysi stálo u kolébky civilizace, byla překonána poslední 

bariéra stojící v cestě vědeckému myšlení283 • 

Jung viděl důvod zániku alchymie v průběhu 18. století především 

v její vlastní nesrozumitelnosti, která se jen velmi těžko snášela s duchem 

osvícenství a zvlášť s vědeckou povahou chemie2s4
• 

Vědecké paradigma se v souvislosti s alchymií znovu zásadně mění 

teprve s příchodem moderní atomové fyziky počátkem tohoto století. 

Podle Haageho se transmutace, o níž se alchymisté tolik snažili, ve 

20. století stala skutečností : " ... uranové jádro je "kámen mudrců", s jehož 

pomocí Je možné uměle aktivovat téměř všechny prvky periodické 

soustavy ... "285 .V této souvislosti nelze nelitovat faktu, že novodobí vědci 

nebyli alchymisty, kteří své umění halili do tajemného hávu. Jedním 
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Z důvodů, proč tak činili, byla ochrana jejich díla a vědomostí před 

zneužitím. Velmi přímočaře se k tomuto vyjádřil Albert Magnus ve svém 

traktátu De alchemia: "Odepřete mocným a jejich válečníkům přístup do svých 

dílen, neboť oni zneužijí posvátného tajemství ke službě moci.//286 

4.5 Hlavní proudy interpretace alchymie v 19. a 20. století 

Je pozoruhodné, jakých nebývalých změn doznal vývoj moderního 

pohledu na alchymii v průběhu 19. a 20. století. Hodnocení, jež v uvedené 

epoše začínalo naprostým znevažováním, přešlo postupem času ve více či 

méně intenzivní zájem nebo přímo obdiv. Dalo by se předpokládat, že 

tento radikální posun poměrně jasně odráží pronikavé změny v pohledu 

na skutečnost, které přinesl rozvoj moderních věd. Ty svým vývojem 

ukázaly, že není zcela opodstatněné, aby na základě jimi uznávaných 

kriterií prohlašovaly alchymii za nesmyslnou. Aleau k tomuto přímo říká: 

" .. . Jedna věda závisí na poetice, druhá na matematice. Vědy Slova nejsou Vědami 

Čísel. Civilizace, které jsou založeny na těchto prvně jmenovaných, nemohou 

chápat člověka, přírodu ani vesmír takovým způsobem, jako společnosti, které 

závisejí na oněch druhých. Alchymii nelze chápat chemicky: musí být vykládána 

alchymisticky.//287 

Díky mechanistickému pojetí fyziky a chemie, vládnoucímu vědě 

od konce osmnáctého do konce devatenáctého století, byla alchymická 

teorie prvotní hmoty (prima materia) považována za jednou provždy 

vyvrácenou, neboť základní stavební kameny hmoty byly spatřovány 

v nerozložitelných prvcích. Ovšem moderní atomová fyzika dokázala od 

počátku 20. století dekomponovat všechny existující prvky, a tím 

prokázala, že ačkoli vycházely alchymické teorie jednoty hmoty ze zcela 

odlišných předpokladů, nelze je považovat za smyšlenky nevyzrálého 
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vědeckého ducha, ba co víc, je nutné uznat, že se až překvapivě shodují se 

skutečností. 

4.5.1 Alchymie jako předchůdce chemie 

Jak již bylo výše zmíněno, na počátku 19. století neměla alchymie 

v tehdejší vědecké obci příliš zastánÍ. Byla považována za jakousi 

obskurní středověkou pseudovědu, od níž bylo nutné chemii jednoznačně 

distancovat. 

První zásadnější změna v pohledu na alchymii nastala až koncem 

19. století spolu s pracemi významného chemika a historika vědy 

Marcelina Berthelota. Ten začal ve svém spise 288 jako jeden z prvních 

obhajovat alchymii jako plnoprávného předchůdce moderní chemie a 

cenil si na ní jejích ryze chemických aspektů. Soustředil kolem sebe tým 

spolupracovníků, s nimiž se pustil do překládání starých řeckých 

alchymických rukopisů289 • Ačkoli mu pozdější badatelé vyčítali značnou 

nepřesnost v překladech a také jeho historické zakotvení počátků 

alchymie do Alexandrie bylo později kriticky přehodnoceno29o, znamenalo 

jeho dílo přelom v bádání o alchymii, neboť mu dodalo vážnosti a 

pozvedlo ho na seriózní úroveň dějin vědy. 

4.5.2 Okultistická a hyperchemická interpretace 

Ve druhé polovině 19. století vzniklo ve Francii okultní hnutí, které 

se v opozici vůči převládajícímu pozitivismu snažilo o rehabilitaci 

hermetických věd. K jeho nejvýznamnějším postavám patřili Éliphas Lévi, 

Stanislav de Guaita a Gérard Encausse alias Papus. Ve svých pracích 

vycházeli především z kabalisticky chápané magie, kterou považovali za 

universální okultní nauku. Z těchto pozic se pak snažili vykládat i 
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alchymii, čímž ji podrobovali ahistorické interpretaci, ve které nebyla 

respektována odlišnost různých proudů této tradiční vědy291. 

Na okultismus, ale především na objevy moderní atomové fyziky 

navázala počátkem tohoto století škola hyperchemiků, vedená Francoisem 

Jollivet-Castelotem, prezidentem Francouzské alchymistické společnosti. 

Tato škola se snažila převést alchymické postupy na čistě chemické 

operace vedoucí k transmutaci kovů, aniž by respektovala esoterickou 

povahu alchymického díla a nutný duchovní vývoj laborujícího adepta. 

4.5.3 Alchymie jako kulturní fenomén 

V první polovině 20. století rostl vlivem Berthelotových prací zájem 

o alchymii ze strany historiků. Za zásadní přínos k problematice a dějinám 

alchymického myšlení je považováno rozsáhlé, dnes již klasické dílo E. 

von Lippmanna292, které autor pojal jako příspěvek k dějinám kultury. Ve 

dvoudílném spise obšírně pojednává o rukopisných památkách řecké a 

arabské alchymie, srovnávaje jejich koncepce s řeckou, orientální a 

helénistickou filosofií, a předkládá přehled a dějiny alchymie 

západoevropské. 

Převážně arabské alchymii se věnoval další vynikající historik této 

vědy, arabista Julius Ruska. Opomenout bychom také neměli 

encyklopedické dílo Lynna Thorndika A History oj Magic and Experimental 

science, jehož osm svazků vyšlo v letech 1923-1958 v New Yorku. 

4.5.4 Alchymie a hlubinná psychologie 

Zakladatel hlubinné psychologie Car1 Gustav Jung (1875-1961) 

přichází jako první ve dvacátém století s čistě psychologickým pojetím 

alchymie. Jeho výklad spadá do symbolických interpretací Velkého díla. 
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Jung původně nevychází ze zájmu o historii chemie ani o hermetickou 

symboliku jako takovou, nýbrž jako psycholog sleduje cíle ryze 

terapeutické. Skrze zkoumání různých mytologií a náboženství, cest 

poznání a rituálů se snažil lépe pochopit procesy probíhající v lidské duši. 

V určitém okamžiku ho zarazila podobnost symboliky snů a halucinací 

některých jeho pacientů se symbolikou alchymickou. Začal hlouběji 

studovat alchymické spisy293, čemuž se věnoval celých patnáct let, aniž by 

o tom dal vědět svým pacientům či spolupracovníkům. V letech 1935-1936 

pak vystoupil se dvěma přednáškami 294 o symbolice snů a procesu 

individuace. Po těchto přednáškách se zmínky o alchymii v Jungových 

pracích objevují čím dál tím častěji a již nepřestanou. 

Jako psycholog chápe Jung alchymii se všemi jejími symboly a 

operacemi jako projekci archetypů a procesů kolektivního nevědomí do 

hmoty. Opus alchymicum je pro něj ve skutečnosti individuačním procesem, 

kterým laborující dospívá ke svému bytostnému Já. 

V alchymickém díle jde dle Junga z velké části nejen o samotné chemické 

experimenty, ale také o něco jako psychické procesy, jež jsou vyjádřeny 

pseudochemickým jazykem295• 

Praktická chemická činnost nebyla nikdy úplně čistá, ale vyjadřovala též 

nevědomé obsahy operátora, byla tak současně psychickou činností, již lze 

nejspíš srovnat s aktivní imaginací. To, co je touto metodou aktivně 

zachyceno, se projevuje také ve snovém životě. Vztahy obou forem 

procesu, jenž přesahuje z nevědomí do vědomí, k alchymickému světu 

představ jsou tak blízké, že jsme oprávněni domnívat se, že při 

alchymickém postupu jde o stejné nebo alespoň velmi podobné procesy, 

jaké jsou vlastní aktivní imaginaci a snům, to znamená, že koneckonců jde 

o proces individuace296 • 

Podle Junga byla alchymistům skutečná povaha hmoty neznámá, 

znali ji jen v náznacích. Tím, že se ji pokoušeli prozkoumat, projikovali 
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nevědomí do temnoty hmoty, aby ji svým způsobem prosvětlilF97. Aby 

vysvětlili tajemství hmoty, projikovali jiné tajemství: své neznámé duševní 

pozadí do toho, co mělo být objasněno, přesně podle hesla "obscurum per 

obscurius, ignotum per ignotius"298 

Jung považuje alchymické operace za skutečné, jen s tím rozdílem, 

že tato skutečnost nemá povahu hmotnou, ale duchovní. Hmota byla pro 

alchymistu jeho vlastním duševním životem. Cílem díla bylo pak tuto 

hmotu vysvobodit, spasit, zkrátka získat Kámen filosofů. 

Jung míní, že projekce není, přísně vzato, nikdy prováděna, spíše se stane, 

je nalezena. V temnotě něčeho vnějšího alchymista nachází, aniž by to sám 

rozpoznával, své vlastní nitro a duševno299• 

Alchymista neprovozuje své Umění proto, že z teoretických 

důvodů věří v nějakou obdobu, spíše má teorii obdob, neboť prožívá 

přítomnost ideje ve fysis. Proto chce Jung hledat skutečný kořen alchymie 

ani ne tak ve filosofických názorech, jako spíš v zážitcích projekce u 

jednotlivých výzkumníků. Laborant měl mít během provádění 

chemického experimentu určité psychické prožitky, které ale vnímal jako 

zvláštní chování chemického procesu. Jelikož šlo o projekce, nemohl si 

uvědomovat, že ten prožitek neměl s hmotou nic společného a tak 

prožíval svou projekci jako vlastnost hmoty. To, co ve skutečnosti vnímal 

však bylo jeho nevědomí. Opakoval tak historii poznávání přírody 

vůbec300 • 

Nekonečnou variabilitu označení prvotní materie - materia prima 

vykládá Jung též v relacích projekce. Ta pokaždé vychází z individua a 

následkem toho je v každém případě jiná301 • 

Celý proces individuace jako takový, představuje proces centrace 

vnitřního vývoje, který vytváří osobnost a jehož vyvrcholením je dosažení 

Bytostného J á. Jde o životní procesy, jež odnepaměti dávaly 

nejvýznamnější podnět k tvorbě symbolů302 • 
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Bytostné Já vzniká spojením obou dílčích psychických systémů -

vědomí a nevědomí. O vědomí Jung říká, že zahrnuje jen část své vlastní 

podstaty, neboť je produktem psychického života, který jakožto 

předvědomý uvědomování teprve umožňuje. Ačkoli vědomí neustále 

propadá klamu, že vzniká samo ze sebe, vědecké poznání ví, že veškeré 

uvědomění spočívá na nevědomých předpokladech, tedy na jakési 

"prvotní látce" jak ji popisovali alchymisté 303. Podstatou vědomí je 

rozlišování, proti přírodě od sebe musí oddělovat protiklady. V přírodě se 

však protiklady stýkají - a tak je tomu v nevědomí, zvláště v archetypu 

jednoty, v Bytostném Já. Protiklady jsou v něm zrušeny. V alchymii jde 

tedy především o zárodek jednoty, jež představuje obdobu k jednotě 

Božstvp04. 

Pravé - Bytostné Já je tedy jakýsi ústřední bod. Teprve když je 

nalezen a integrován, lze hovořit o úplném, celém a dokonalém člověku. 

Až pak má tato osobnost vyřešený vztah ke dvěma daným skutečnostem -

vnitřní a vnější. Zrod Bytostného Já neznamená pro vědomou osobnost jen 

přesun jejího dosavadního psychického centra, nýbrž v důsledku toho i 

zcela změněné zaměření a pojetí života, tedy proměnu - transmutaci -

v pravém slova smyslu. Jak lze vidět, proces individua ce, jako metoda a 

cesta k rozšíření osobnosti, spočívá v pozvolném přibližování k psychické 

celosti, vede k ochotě poznat sebe sama jako to, co jsme, na rozdíl od toho, 

co bychom chtěli býť05. 

I Jung si všímá, že proces individuace má v historii vedle alchymie 

paralely též v různých formách iniciace u archaických národů, 

v budhistické a tantrické formě jógy. Opus alchymisty a "imaginatio" jako 

duševní nástroj východního člověka pro vytvoření Budhy spočívá na 

stejné aktivní imaginaci, která vedla i Jungovy pacienty k týmž 

symbolickým zážitkům a jejich prostřednictvím ke zkušenosti vlastního 

středu, tedy onoho Bytostného Já. Jde o oživení nejhlubších duševních 
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prazákladů, jež má podpořit vynoření symbolů, aby bylo dosaženo jejich 

blahodárného a tvůrčího účinku306 • 

Taktéž snaha alchymistů o dosažení nesmrtelnosti skrze elixír vitae 

odpovídá na psychologické úrovni procesu individua ce, dosažení 

Bytostného Já. 

Kámen filosofů je ztotožňován s Kristem307• Opus magnum si kladlo za cíl 

jak vysvobození lidské duše, tak uzdravení vesmíru. Alchymista sní o 

vyléčení, spasení celého světa. Křesťanství v jeho očích spasilo pouze 

člověka, nikoli přírodu. Kámen filosofů je chápán jako Filius Macrocosmi, 

jenž vyléčí svět, kdežto Kristus je podle alchymistů Spasitelem 

mikrokosmu, tedy člověka. Konečným cílem Velkého díla má být 

vesmírná spása. 

Kristus jako symbol má pro psychologii největší důležitost, neboť 

představuje snad nejrozvinutější a nejdiferencovanější symbol Bytostného 

Já308
• 

Podle Jungova názoru alchymické očekávání, že z hmoty lze 

zhotovit filosofické zlato, všelék nebo zázračný Kámen, je sice na jedné 

straně iluzí, ale na straně druhé odpovídá psychickým skutečnostem, jimž 

v psychologii nevědomí připadá velký význam. Jak dokazují texty a jejich 

symbolika, alchymista projikoval proces individuace do chemických 

procesů proměny. 

V závěru svých pojednání o alchymii Jung říká: "Nikoli zbytečně se 

tak alchymie označovala za "Umění", se správným pocitem, že se jedná o procesy 

utváření, jež lze skutečně uchopit pouze v prožívání, ale intelektuálně je lze pouze 

označit. Alchymisté sami říkali "Rumpite libros, ne corda ves tra rumpantus"

Roztrhejte knihy, ať nejsou roztrhána vaše srdce, ačkoli právě na studium knih 

dali důraz. Je to spíše prožitek, který přivádí do blízkosti pochopení"309 
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4.5.5 Interpretace alchymie v 2. polovině 20. století 

Po druhé světové válce nastal velký rozvoj v bádání o alchymii. 

Nežli se budeme věnovat trochu podrobněji osobám, z jejichž prací zde 

z nezanedbatelné části vycházíme, zmíníme z celé dlouhé řady jmen 

ostatních významných badatelů alespoň Erika Johna Holmyarda 310 , 

anglického historika věd, který se ve svých výzkumech alchymie a staré 

chemie věnoval především arabské kulturní oblasti, a Josepha 

Needhama311, jenž svou práci zasvětil studiu dějin čínské vědy, kultury a 

civilizace, podrobně analyzoval úzké vztahy mezi čínskou alchymií a 

taoismem a poukázal na možnost přenosu alchymistických teorií z Činy 

do Evropy. Representativní bibliografií současné literatury k alchymii jsou 

též vybavena podnětná díla autorů jako je E. Ploss, H. Shippers či J. van 

Lennep. 

Specifické místo v okruhu děl zabývajících se alchymií zaujímá 

poněkud senzacechtivá a popularizační, ne však nezajímavá kniha Jitro 

kouzelníků312 • Její autoři Jacques Bergier a Louis Pauwels v ní svérázným 

způsobem představují alchymii jako jakousi nukleární protofyziku, je však 

nutné dodat, že s touto odvážnou vizí se seriózní historici alchymie příliš 

neztotožňují. 

V této práci čerpáme v nemalé míře informace a souvislosti 

z rozsáhlého díla původem rumunského historika náboženství Marcei 

Eliade313 (1907-1986). V knize Kováři a alchymisté314 , vydané v roce 1956, 

rozvádí vynikajícím způsobem poznatky o nejstarších strukturách 

alchymie, spjatých s metalurgickými mýty, a o čínské a indické alchymii. 

Svými výzkumy prokazuje, že alchymie nemohla být pouze historickým 

předstupněm chemie, neboť šlo o posvátnou nauku, jejíž kořeny jsou 

organicky spjaty se samotnými počátky archaické metalurgie. Historie věd 

údajně nezná absolutní roztržku mezi alchymií a chemií, obě přece pracují 
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se stejnými minerálními substancemi, užívají stejné přístroje a dělají 

obdobné experimenty. Avšak chemie se zrodila teprve po rozpadu 

alchymické ideologie, tedy v momentě, kdy byla přerušena kontinuita 

mezi rovinou posvátné a profánní zkušenostP15. 

Eliade odmítá koncepci zdůvodňující vznik alchymie touhou po 

napodobení zlata. Poukazuje na to, že již obyvatelé Mezopotámie ve 14. 

století dokázali provést přesnou zkoušku prokazující pravost zlata, a tak 

by spojování alchymie s úsilím o jeho falšování znamenalo opomíjet 

rozsáhlé znalosti, které starověké národy měly o kovech a jejich slitinách a 

zároveň podceňovat jejich intelektuální a duchovní schopnosti. Texty 

starověkých alchymistů ukazují, "že tito lidé neměli zájem vyrobit zlato a ve 

skutečnosti ani o opravdovém zlatě nemluvili. Chemik zkoumající jejich spisy 

nabude téhož dojmu jako zedník, jenž by chtěl čerpat praktické informace ze spisu 

svobodných zednářů. "316 

Alchymie však nevznikla ani z nějaké řecké vědecké techniky, řečtí 

alchymisté se o fyzikálně - chemické jevy jako takové nezajímali, pokud 

nesloužily jejich účelům317 . Víra v umělou transmutaci se podle Eliadeho 

vyvinula ze staré koncepce Země-Matky, která v sobě nosí rudy - embrya. 

K prvním alchymickým operacím tedy pravděpodobně došlo v důsledku 

setkání se symboly, mytologiemi a posvátnými technikami horníků, 

slévačů a kovářů. 

Embryologické pojetí rud nemá nic společného s animistickými 

představami, ale vyplývá z archaické koncepce homologie mezi člověkem 

a vesmírem. Vše, co se nachází v "břiše" Země, je živoucí, ačkoli jde teprve 

o prenatální stadium života: " ... rudy vytěžené z dolů jsou jakýmisi embryi. 

Rostou pozvolna, jako by se řídily jiným časovým rytmem ... nejenže rostou, ale 

v temnotách podzemí také "zrají". Jejich vyjmutí z lůna Země je tedy úkonem 

provedeným předčasně. Kdyby byl rudám ponechán čas, aby se náležitě vyvinuly 

(tj. čas geologické epochy), staly by se zralými, "dokonalými" kovy."318 
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Horník či hutník se cítil být pomocníkem přírody, který přispívá 

k uspíšení procesů probíhajících v lůně Země a v tomto smyslu člověk 

zastupoval roli času: " .. tempo geologické měnil v tempo vitální. V této smělé 

koncepci, v níž člověk na sebe bere plnou zodpovědnost tváří v tvář přírodě, se už 

projevuje tušení alchymického díla."319 

Eliade se domnívá, že alchymie přebírala a završovala prastarý sen 

člověka typu homo faber spolupracovat na zdokonalování hmoty a zároveň 

zdokonalovat i sebe sama. Alchymisté byli přesvědčeni, že pracují 

s přispěním Božím, a své dílo považovali za zdokonalování přírody, které 

je bohem tolerováno nebo dokonce žádáno. Příroda pro ně byla hierofanií, 

byla nejen živá, ale také božská320 • A právě díky tomuto posvátnému 

charakteru přírody mohl alchymista doufat v získání Kamene filosofů a 

elixíru nesmrtelnosti. Transmutace byla v jistém slova smyslu 

vyvrcholením víry v možnost měnit přírodu lidskou prací, která měla 

ovšem v předmoderní době vždy liturgický význam321 • 

Moderní doba 19. a 20. století podle mínění Eliadeho přejímá, 

navzdory svému radikálně světskému charakteru, odvěké sny a ideály 

alchymistů. Ideologie nové epochy, zformovaná kolem mýtu o 

nekonečném pokroku, přímo podporuje dogma 19. století, že pravým 

posláním člověka je měnit a přetvářet přírodu, že člověk dokáže jednat 

lépe a rychleji než příroda sama a tak je tedy povolán stát se jejím pánem322• 

Odkaz alchymie modernímu světu tedy tkví ve víře v přeměnu přírody a 

ctižádostivém úsilí o ovládnutí času. Problémem však je, že člověk, který 

dal vzniknout moderní vědě za cenu totální desakralizace přírody, musel 

toto dědictví nutně pochopit a proměnit ve skutek ve zcela jiné rovině, než 

v jaké tomu bylo u alchymistů. 

Jedním ze vzdálených předpokladů duchovní krize současného 

světa tak mohou být také demiurgovské sny alchymistů. " I když je moderní 
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člověk dědicem všech těchto mýtů a snů, dokázal je uskutečnit pouze tak, že se 

odřekl jejich původních významů."323 

Současný stav poznatků o alchymii a tradičních vědách vůbec vděčí 

za mnohé také rozsáhlé práci francouzského filosofa a historika věd René 

Alleaua (1917-?). K výzkumu tradičních věd byl Alleau mimořádně 

disponován již svým studijním zaměřením, jelikož se současně věnoval 

studiu filosofie, chemie a farmacie. Ve třicátých letech studoval na 

pařížské Sorboně u Gastona Batchelarda, pod jehož vedením připravoval 

tezi na téma "Dějiny alchymie v XVII. století". 

Po válce, kterou strávil v protinacistickém odboji, se již na Sorbonu 

nevrátil a odešel pracovat jako inženýr do Afriky. Zde se bezprostředně 

seznámil s archaickými tradicemi místního lidu, s jejich rituály a mýty, 

zvláště pak s úlohou domorodých kovářů. Počátkem padesátých let se 

vrací do Francie, kde shrnuje své hluboké zkušenosti načerpané 

z intenzivního teoretického studia a osobních praktických zkušeností324 • 

Ve svém stěžejním díle Aspekty tradiční alchymie325, vydaném v roce 

1953, odmítl okultistické i pozitivistické výklady alchymie. Ke vzniku 

nového pohledu na tuto nauku mu přispěly především dva fakty. Prvním 

bylo již zmíněné rozšíření vědomostí o starých kulturách a civilizacích, 

zejména čínské. Druhým faktem, jenž otevřel nové perspektivy studia 

tradičních věd, byla pak proměna samotného vědeckého racionalismu, na 

jehož základě bylo teprve možné studovat alchymii skutečně alchymicky, 

nikoli chemicky. Teprve tento "otevřený racionalismus", jak svůj koncept 

nazýval jeho tvůrce Gaston Bachelard, umožnil vykládat alchymii 

adekvátně jejím autentickým historickým podobám 326. Alleau výrazně 

posunul kupředu bádání o alchymii v otázce jejího významu, úzce spjaté 

s vysvětlením specifické povahy alchymistické symboliky. 
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Podle Allenovy teorie lze "alchymii považovat za experimentální a 

konkrétní náboženství, jehož cílem byla iluminace vědomí, uvolnění ducha a těla, 

k němuž má transmutace kovů ve zlato základní symbolický vztah. "327 

Stejně jako Eliade a mnoho dalších filosofů, kteří se přes studium 

starých systémů a filosofií dopracovali až k otázce duchovní krize dnešní 

společnosti, se i Alleau zabýval příčinami a důsledky přeměny vědeckého 

paradigmatu. V souvislosti s alchymií to okomentoval slovy: "Současná 

věda transmutovala rtuť ve zlato, avšak nerealizovala starý sen alchymistů, kteří 

chtěli především změnit lidskou opici v opravdového člověka. "328 

5 Symbolika zlata v mýtech, pohádkách a legendách 

Na rozdíl od alchymie, v níž je zlato symbolem veskrze positivním, 

v mýtech, pohádkách a legendách se jeho symbolika objevuje ve dvou 

protikladných rovinách, znázorňujících principy dobra a zla. Zlato je 

odjakživa symbolem toho nejvzácnějšího, nejčistšího a nejcennějšího, 

zároveň však může být kletbou, ztělesněním zla a temných sil. V ryze 

materiální podobě je na jedné straně často odměnou za věrnost, dobrotu a 

statečnost, na straně druhé se stává trestem pro lidi zlé a hamižné. 

Zcela obecně lze říci, že předměty, které vystupují v pohádkách, 

mýtech, legendách a lidových pověrách jako zlaté, mají většinou speciální, 

často magické vlastnosti. Výjimečnost těchto předmětů není dána prvotně 

tím, že jsou vyrobeny nebo sestávají z drahého kovu, zlato zde funguje 

spíše jako jakýsi prostředník mezi reálným a nadpřirozeným světem. Také 

zvířata, popsaná jako zlatá, mají kouzelné schopnosti. 

Stejně je tomu u rostlin. Snad nejznámější kouzelnou rostlinou je 

jmelí, nazývané Zlatá ratolest. J. G. Frazer obsáhlým způsobem zmapoval 

souvislosti, které vysvětlují, proč získalo jmelí tento název. Zcela jistě 
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tomu tak není jen díky bíložlutým bobulím, neboť již Vergilius popisuje, 

že ze zlata byla celá ratolest, zlatý byl stonek i listy. Básník líčt jak dva 

holubi, kteří vedli Aenea do temného údolí, v jehož hloubi rostla zlatá 

ratolest usedli na stromě, kde "odlišný bleskot zlata se zaleskl větvemi stromů. 

Nejinak za mrazů zimních se občas po lesích jmelí zelená čerstvým listím, jež 

nevzrostlo z vlastního stromu, jeho pak oblý peň jest výhony žlutými zakryt; 

takým na dubě stinném se jevil výhonek zlatý, podobně mírným větrem se tetelil 

kovový lupen. "329 

Jméno mohlo být odvozeno od sytě žluté barvy, kterou jmelí získá 

po několika měsících po utrhnutí. Žlutá barva suchého jmelí zčásti také 

vysvětluje, proč se mu připisovala moc odhalovat poklady nacházející se 

v zemi. Na základě homeopatické magie existoval totiž přirozený svazek 

mezi žlutou ratolestí a žlutým zlatem. Frazer popisuje švédskou lidovou 

tradici, při které se v předvečer svatého Jana vyrábějí kouzelné proutky ze 

jmelí a čtyř dalších druhů dřeva. Hledač pokladů položí proutek po 

západu slunce na zem. Když kouzelný proutek spočívá přímo na pokladu, 

začne se hýbat jako živý330. 

Podobné zázračné vlastnosti připisuje lidová víra také mýtickému 

květu kapradt který prý večer před svatým Janem kvete jako oheň. Zlatý 

květ kapradiny má takovou moc, že ten, kdo jej získá nebo jej drží v ruce, 

když o svatojanské noci vystoupí na horu, najde zlatou žílu nebo spatří 

zářící zlaté poklady. V Rusku se traduje, že když se někomu podaří o 

půlnoci svatojanské noci najít čarovný květ kapradiny, stačí jej vyhodit do 

vzduchu a on spadne jako hvězda na místo, kde je ukryt poklad. Bretanští 

hledači pokladů si utrhnuté květy kapradiny schovávají až do Květné 

neděle příštího roku. Pak je položí na zem v tom místě, kde věří, že se 

skrývá poklad. V tyrolská lidová pověra pravt že skryté poklady lze vidět 

o svatojanské noci zářící jako plamen a že květ kapradiny, utržený 

v pravou chvíli, pomůže vynést zahrabané zlato na povrch. V Čechách se 
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říká, že kdo si o svatojanské noci utrhne zlatý květ kapradiny, má klíč ke 

všem ukrytým pokladům. A když panny rozprostřou pod vadnoucí květ 

šátek, napadá do něj červené zlato. Dá-li se květ kapradiny mezi peníze, 

nikdy neubudou, ať jich člověk vydá kolik chce. Věřilo se také, že 

kapradina kvete o štědrovečerní noci a její nálezce zbohatne331 • 

Zlatá ratolest i zlatý květ kapradiny se tradičně trhaly o svatojánské 

nebo štědrovečerní noci, tedy v době slunovratu. Z toho Frazer vyvozuje 

pravděpodobnost, že jmelí a květ kapradiny jsou zlaté díky víře, že jsou 

emanací zlatého ohně slunce332• Ostatně již ve starověku se věřilo, že jmelí 

má zázračnou schopnost hasit oheň. 

Julius Heuscher se v díle A Psychiatrie study oj Myths and Fairy 

Tales 333 (Psychiatrická studie mýtů a pohádek) zajímavým způsobem 

zabývá fenoménem zlatých vlasů v pohádkách a mýtech. Po obšírném 

rozboru mnoha pohádek dospěl k zjištění, že pokud je barva vlasů 

některého z protagonistů v příběhu zmíněna, je to téměř vždycky zlatá. Je 

tomu tak v příbězích a pohádkách národů, kde jsou plavé vlasy běžné, ale 

stejně tak se zlaté vlasy vyskytují v příbězích ze zemí, kde bychom 

světlovlasou populaci hledali jen těžko. Zlatá barva vlasů není zmiňována 

z estetických důvodů, ani není synonymem pro světlé vlasy, v příběhu 

hraje často důležitou roli Ve zřetelném kontrastu k fyzickému zlatu jako 

kovu, zlaté vlasy representují živé zlato. Jejich záře se stává hlavním 

nástrojem k proniknutí do nadpřirozeného světa 334. Heuscher dále 

upozorňuje na nutnost rozeznávat povahu zlata objevujícího se 

v pohádkách, kde je materiální a spirutuální zlato vždy zřetelně odděleno. 

V rámci kontextu evropské kultury a imaginace se budeme věnovat 

zlatu a jeho symbolice v několika antických mýtech. Nadneseně můžeme 

říci, že řecké mýty jsou zlatem doslova protkány. Jen namátkou uvedeme 

několik příkladů. Hélios se proháněl po nebi ve zlatém voze. Apolón 

předváděl svou božskou hru na zlaté lyře. Když Zeus zatoužil po Danae, 
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proměnil se v zlatý déšť a Danae potom, "těhotná nesmrtelným zlatem", 

porodila Persea. Bohyně erotické touhy Afrodíté nosila kolem pasu zlatý 

pás, který byl zbraní, jenž používala proti bohům i smrtelníkům. Pouhý 

pohled na zlatý pás vyvolal ve zvolené oběti nepřekonatelnou sexuální 

touhu, oběť se nedokázala ovládat a uvažovat o důsledcích své vášně335 • 

Velmi často je symbolem něčeho mimořádně cenného, těžko dosažitelného 

nebo zapovězeného zlaté jablko. Strom se zlatými jablky, která 

propůjčovala nesmrtelnost, opatrovaly Hesperidky - dcery Atlantovy, 

zlaté jablko věnoval ve známé soutěži krásy Paris Afroditě, zlatá jablka 

přinášela věčné mládí také germánské bohyni Idun. 

5.1 Zlaté rouno 

Zlaté rouno je kůže bájného berana, za jejíž získání se uskutečnila 

hrdinská výprava do zásvětí pro" těžko dosažitelný skvost". 

Thébský král Athamás se rozhodl na popud své druhé ženy 

obětovat své dvě děti, Frixa a Hellu. Zeus však poslal okřídleného berana 

s rounem ze zlata, aby mladé lidi odnesl z oltáře, na kterém měli být 

obětováni. Bratr se sestrou potom letěli směrem k východu, ale Hellé 

cestou spadla do mořské úžiny mezi Středozemním a Černým mořem, 

která se na její památku jmenuje Hellino moře, Helléspontos. Frixos se 

dostal živa zdráv do Kolchidy u Černého moře, kde ho přijal král Aiétes a 

dal mu za ženu svou dceru. Jako výraz díků obětoval Frixos berana Diovi 

a rouno věnoval králi. Ten ho nechal přibít na dub v posvátném háji boha 

války, kde jej hlídal krvežíznivý drak336• 

Mezitím v severním Řecku dospěl král Pelias k rozhodnutí, že se 

zbaví svého synovce Iásona, který si činil dědičný nárok na jeho trůn. 

Pelias slíbil Iásonovi, že trůn dostane, když vykoná hrdinský čin, přinese 

zlaté rouno. 
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Iáson zorganizoval výpravu a na lodi Argó se spolu se svými druhy, 

Argonauty, plavil směrem k Kolchidě, zažívaje mnohá dobrodružstvÍ. 

Zlaté rouno nakonec získal díky pomoci Médei, dcery krále Aiéta, která 

měla čarovné schopnosti a pomocí svých kouzel uspala draka a kryla útěk 

Argonautů. Iáson jí za to odpřísáhl, že až se vrátí do Řecka, stane se jeho 

právoplatnou manželkou. 

Po návratu do Řecka však Iáson slíbený trůn nedostal a tak odešel 

s Médeou a dětmi do Korintu. Zde se začal dvořit dceři krále Kreona. 

Zoufalá Medea se marně dovolávala jeho přísahy v Kolchidě, Iáson ji jako 

útěchu nabídl jen trochu zlata a pohostinnost svých přátel. 

Za to se mu Médea rafinovaně pomstila. Zhotovila ze zlaté látky nádherné 

roucho a napustila ho jedem. Potom ho nabídla jako dar nastávající 

nevěstě. Žena si zářivý šat oblékla, do vlasů si vpletla zlatý věnec a 

zemřela za strašných bolestí. Akt pomsty dokončila Médea vraždou svých 

dvou synů. Zdrcený Iáson nalehl na meč a zemřel na prahu svého domu337 • 

Tento mýtus má zjevné morální ponaučení. Zlato z Aiétova rouna 

slibovalo Iásonovi moc. Moc mu dopomohla k princezně a princezna mu 

slíbila trůn. Ovšem nakonec to bylo zlato, co zahubilo jeho nevěstu i jeho 

samého. 

Zajímavé je také sledovat pouť lodi Argó. Argonauti se vždy zdrželi 

delší dobu tam, kde se vyráběly kovy. Pod horou Athos se nacházely zlaté 

doly, Lemnos pěstoval kult božského kováře Héfaista a kvetlo tam 

hutnictví a kovářství, ve Frýgii se těžila a zpracovávala zlatá ruda, 

v pontském království žili tehdy nejlepší znalci železářství a Kolchida 

sama vynikala bohatstvím kovů338 • 
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5.2 Mídás a zlatý dotek 

Fryžský král Mídás byl vášnivým ctitelem boha vína Dionýsa. 

Nejednou si s ním osobně připil a znal všechny jeho druhy. Když mu 

jednou rolníci přivedli opilého staříka spoutaného řetězy z květin, 

okamžitě v něm poznal Siléna, pěstouna boha Dionýsa. Bohatě ho pohostil 

a po deseti dnech ho přivedl zpět k Dionýsovi, který mu za odměnu slíbil 

splnit jakékoli přání. "Přeji si, aby se všechno, čeho se dotknu, proměnilo ve 

zlato."339, odvětil Mídás. Dionýsos litoval, že si Mídás nežádá lepší dar, ale 

jeho přání splnil. 

Zpočátku byl Mídás ze svého kouzelného dotyku nadšený. Ulomil 

větvičku a změnila se ve zlato, zdvihl ze země kámen a ten se proměnil ve 

zlato, utrhl ze stromu jablko a to bylo rázem celé zlaté, jako ze zahrady 

Hesperidek. Když však usedl ke svému bohatě prostřenému stolu a vzal 

do ruky chléb, nemohl ho sníst, protože se rovněž proměnil ve zlato. A tak 

tomu bylo se vším. V zoufalství prosil Dionýsa, aby ho této moci, nyní 

nazí rané jako kletby, zbavil. 

Dionýsos mu vyhověl, poslal ho k řece Paktólu, aby se v ní umyl a 

smyl tak ze sebe i vinu za nemoudrou žádost. Mídás tak učinil a tímto 

činem předal řece svoji schopnost měnit vše ve zlato a řeka Paktólos se 

stala bohatým zdrojem zlata pro obyvatele Frýgie a jejich blízké sousedy 

Lýdy. Po poznání marnosti zlata si Mídás oblíbil samotu a prostotu. 

5.3 Zlatý věk 

Mýtus Zlatého věku má prehistorický původ a setkáváme se s ním i 

u antických autorů. Jedná se o mýtické období počátků lidstva, kdy lidé 

žili šťastně v jakémsi pozemském ráji. Mýtus generací, tak jak ho podává 
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Hésiodos (7. století př. n. 1.) ve své skladbě Práce a dni, je zamyšlením nad 

úpadkem společnosti autorovy doby. 

Od zrodu lidstva se podle Hésioda vystřídalo pět generací. První 

generace byli lidé zlatého věku. Život "zlatého pokolení" popisuje 

následujícím způsobem: "Vládl jim Kronos a žili bez starosti a námahy, jedli 

jenom žaludy, divoké plody a med, který kapal ze stromů, pili ovčí a kozí mléko, 

nikdy nezestárli, hodně tancovali a smáli se. Smrt pro ně nebyla horší než spánek. 

Všichni už odešli, ale jejich duchové žijí dál jako strážci krásných venkovských 

zákoutí, nosí lidem štěstí a chrání spravedlnost. "340 

Později přichází stříbrný věk, jenž odpovídá době Diovy vlády. 

V porovnání s předchozím obdobím dochází k jistému zhoršení. Ve věku 

bronzovém je úpadek ještě zřetelnější, lidé počínají loupit a válčit. Po 

bronzovém věku přichází generace héróů, autor zmiňuje zejména 

protagonisty boje o Oidipovo dědictví v Thébách a trojské válce. Potom 

přišel železný věk, odpovídající Hésiodově době plné úpadku, násilí, stáří, 

nemocí, smrti, nejistých zítřků, úzkosti z budoucnosti a tvrdé práce. Svou 

dobu charakterizuje Hésiodos těmito slovy: "Přál bych si nežít zde s lidmi 

pátého věku. Měl jsem buď zemřít dříve či zrodit se teprve potom. Nynější 

lidský rod je železný. Ti budou stále ve dne se lopotit bídně a v noci pak uboze 

hynout. "341 

Zlatý věk byl věkem spravedlnosti. Dějiny lidstva jsou pro Hésioda 

důkazem stále větší zpupnosti a násilí. Obraz budoucnosti je v jeho 

představách velmi temný. Předpovídá, že nastane rozvrat rodiny a 

lidských vztahů vůbec, že právo ustoupí násilí, vymizí stud a 

spravedlnost. Lidem zůstanou jen zhoubná utrpení a nebude žádný 

způsob, jak se bránit proti zlu342• 

Opačné stanovisko k mytologické tradici zaujal římský básník 

Vergilius (70-19 př. n. 1.) ve svém díle Zpěvy rolnické, kde podává konec 

zlatého věku jako vítanou událost, která umožní lidem vymanit se 
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z blažené otupělosti, jež s sebou nesl bezpracný život v blahobytu. Vlastní 

radostnou prací tak mohou lidé vytvořit skutečný zlatý věk343 • 

Představy o zlatém věku měly značný vliv na evropskou kulturu 

hlavně v době renesance. Myšlení Evropanů bylo v té době prostupováno 

nostalgií po ztraceném ráji, vycházejícím právě z mýtu o dávném, 

zmizelém zlatém věku. Tato nostalgie zřetelně vystupuje ze zápisů 

prvních evropských mořeplavců a badatelů, kteří objevovali nová daleká 

území a na pobřeží Ameriky, Afriky a Asie se setkávali s domorodými 

kulturami. Mnozí Evropané se domnívali, že ráj, ztracený pro západ 

v dávnověku, se zachoval v prostředí exotických tropických krajin a že 

objevení přírodních národů lze ztotožnit se znovu nalezením původního 

rajského stavu bytí344• 

Mýtický nostalgický aspekt novověkého myšlení a představy o 

zlatém věku do značné míry ovlivnily vznik utopického mýtu o ideální 

obci, jejíž organizace bývá líčena jako návrat k šťastným počátkům lidstva. 

6 Symbolika zlata v křesťanství 

Zlato je od nejstarších dob vnímáno jako nejušlechtilejší kov, 

symbol neměnnosti, věčnosti a dokonalosti. V Písmu se o něm dočítáme 

na mnoha místech, mívá nejen kladný, ale také záporný význam. 

Izraelské kmeny znaly zlato už od nomádských dob. Hebrejština 

má pro zlato mnohem více výrazů než kupříkladu řečtina: záháb je 

výrazem pro tažené nebo tepané zlato, chárus znamená "něco žlutého", 

což je básnický obrat pro zlato, výraz kétom nejspíš odkazoval na jméno 

nějakého naleziště zlata, o němž mluví také egyptské prameny, dále ságu a 

béser 345 • Už jen z této výrazové bohatosti lze usuzovat, že zlato mělo 

v biblických dobách své význačné postavení. 
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Již Abrahám, praotec židovského národa, je v knize Genesis vylíčen 

jako velice zámožný muž, mající stáda, stříbro i zlato. Služebník, poslaný 

za Rebekou, byl vybaven zlatými nádobami a zlatým kroužkem do nosu. 

V obou případech zlato znamená požehnání, dar z nebes, milost boží. 

V knize Exodus, popisující odchod Izraelitů z Egypta, nabádá 

Mojžíš své krajany, aby neodcházeli s prázdnýma rukama. " .. . až budete 

odcházeti, nevyjdete prázdni. Ale požádá žena od sousedky své a od hospodyně své 

nádob stříbrných a zlatých, i také roucha, a pak je vložíte na syny a dcery své a 

zloupíte Egypt. 1/346 

Po třech měsících putování z Egypta došli Izraelci na Sinajskou 

poušť a tam se utábořili poblíž hory Sinaj. Mojžíš vystoupil na horu 

rozmlouvat s Jahvem, kde podle legendy zahalen temným mrakem setrval 

čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Zatímco rozmlouval s Jahvem o nových 

zákonech, Izraelci začali pochybovat o něm i o Jahvovi. Vyhledali 

Mojžíšova bratra Árona a požádali ho, aby jim dal boha, kterého by mohli 

uctívat. Áron je vybídl, aby mu donesli zlaté náušnice svých žen, synů a 

dcer, vzal je a slil z jejich zlata sochu telete. Lid potom toto zlaté tele 

postavil na oltář a nosil mu oběti a oslavoval ho a klaněl se mu jako bohu. 

Když Mojžíš sestupoval s hory se dvěma kamennými deskami, které byly 

po obou stranách popsány zákony, jež měl napsat Jahve vlastním prstem, 

uslyšel křik a zpěv v izraelském táboře. Jakmile přišel blíž, spatřil lid 

tančící kolem zlatého telete. Velmi se rozhněval a desky odmrštil a ty se 

roztříštily. Pak shromáždil své nejvěrnější a pobil všechny 

modloslužebníky, kteří uvěřili zlatému teleti, místo Jahvovi, jedinému 

izraelskému bohu. Den tance kolem zlatého telete se stal dnem smrti, 

padnout mělo dvacet tři tisíc izraelských. Modlu zlatého telete Mojžíš 

zničil, "spálil ji, rozetřel na prach, vsypal do vody a dal pít svému lidu. F/347 

Tento poněkud neproveditelný úkon se stal předmětem diskusí, 

trvajících několik staletí. Někteří vykladači Písma doporučovali svatý text 
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opravit a místo slova "spálil" uvádět "roztavil". Pro některé alchymisty 

byl biblický text v pořádku a ve zmíněné pasáži viděli důkaz, že Mojžíš 

dovedl připravit zázračné aurum potabile, pitné zlato. Moderní vědci zde 

zase našli indicii, že již v době exodu, která bývá datována přibližně léty 

1298-1230 př. n. l., museli mít Izraelité značné zkušenosti se zpracováním 

zlata a s technikou odlévání do formy, neboť to musela být právě forma, 

nikoli socha sama, co bylo v ohni spáleno348• 

Zlaté tele je tedy symbolem stálého pokušení Izraelitů 

k modloslužbě. Z toho vychází i rčení "tančit okolo zlatého telete", které 

vyjadřuje ještě dnes přehnanou starost o získávání hmotných statků a 

přílišnou péči o pozemský život349
• 

Nicméně na Boží rozkaz vytesal Mojžíš nové desky a Jahve na ně 

napsal znovu zákony - Desatero přikázání. Desky byly vloženy do truhly 

z akáciového dřeva, která byla uvnitř i zvenčí pozlacena, na zlatém víku 

byli umístěni cherubové z tepaného zlata a ve čtyřech rozích měla zlaté 

kroužky na provléknutí tyčí pro nosiče. Truhla byla nazvána Archou 

úmluvy a představovala nejposvátnější předmět judaismu, byla 

ztělesněním víry a síly. Podle legendy ji zahaloval mrak, který se v noci 

podobal ohni, zrána se vznesl a Izraelští za ním pochodovali a utábořili se 

tam, kde se mrak zastavil. 

Od dob, kdy se Židé usadili v zaslíbené zemi, měli shromáždit 

spoustu zlata, zejména vymáháním od poražených kmenů. Například od 

Mediánských získal Mojžíš a jeho bojovníci více než 300 liber zlata ve 

formě různých šperků jako nánožníky, náramky, pečetní prsteny a 

náušnice. 

Zlatem oplýval i moudrý biblický král Šalamoun, autor Písně písní, 

který vládl někdy v letech 960-935 př. n. l. Jeho palác byl postaven 

z libanonských cedrů, jež představují v Písmě alegorii moci, prosperity a 

dlouhého věku. Stoloval výhradně ze zlatého nádobí. Jeho trůn měl být 
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mohutný a velkolepý, celý z čistého zlata, posázený drahokamy, perlami a 

alabastrem. Vedlo k němu šest schodů. Na každém schodu byla umístěna 

vždy dvě zvířata ze zlata - býk a lev, vlk a ovce, panter a velbloud, orel a 

páv, kočka a kohout, jestřáb a holubice. Trůn mohl svou silou Šalamouna 

přemisťovat z místa na místo. Od prvního schodu ho zlatá zvířata 

posouvala až na poslední stupeň, kde se ho ujali zlatí orlové, kteří slétli 

z trůnu a vynesli ho až nahoru. Když byl Šalamoun usazen, přilétl největší 

z orlů a posadil mu na hlavu královskou korunu. Když potom přicházeli 

ke králi lidé, aby svědčili nebo žalovali, dal se do pohybu skrytý stroj a 

každé zvíře vydávalo svým hlasem křik, aby se srdce dotyčných otevřela a 

mluvila čirou pravdu350 • 

Král Šalamoun měl podle Bible také nechat postavit slavný 

jeruzalémský chrám, "dům Hospodinův", pro jehož stavbu a zlatou 

výzdobu dostal od Jehovy přesné instrukce již Mojžíš na hoře Sinaj. 

Chrám měl zářit zlatem - " ... a obložíš ji zlatem čistým, uvnitř i zvenku a 

uděláš nad ní vůkol korunu zlatou .. . ", ve 25.-28. kapitole knihy Exodus je 

dále popsáno, jak mají být i všechen nábytek a ozdobné předměty pokryty 

ryzím zlatem. Krása Šalamounova chrámu je popsána v Druhé knize 

Paralipomenon: " .. . Sdělal také Šalamoun i jiná všelijaká nádobí k domu božímu, 

jako oltář zlatý a stoly, na nichž kladeni byli chlebové předložení. Také svícny i 

lampy jejich ze zlata nejčistšího, aby se rozsvěcovali příslušně před svatyní 

svatých. Květy také a lampy i utěradla ze zlata .. . "351 Velké bohatství krále 

Šalamouna symbolizované zlatem je vyjádřením milosti boží. 

Ve Starém zákoně nacházíme ve spojení se zlatem také odmítavé 

výroky. Prorok Ezechiel upozorňuje na to, že v den soudu se prokáže, 

jakou cenu má zlato. Lidé vyhodí své zlato a stříbro na ulici jako bezcenné, 

protože si uvědomí, že je tyto drahocennosti nemohou v hladu nasytit352• 

Na relativní hodnotu zlata poukazuje Jób. Popisuje úsilí člověka při 

získávání drahých kamenů a kovů ze země a upozorňuje, že moudrost 
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není možné nalézt tímto způsobem. Nelze ji získat za lístkové zlato353, ani 

ji se zlatem srovnávat, nebo se ji snažit směnit za věci z ryzího zlata354, 

nelze ji ani nejčistším zlatem zaplatit355. 

Rovněž v Novém zákoně mají zmínky o zlatě kladný i záporný 

význam. Zlato, které přinášejí narozenému Ježíši tři mudrcové, je 

církevními Otci interpretován jako symbol království. Sv. Řehoř Veliký 

píše na konci výkladu tohoto místa v Písmu svatém: /I Také my obětujeme 

novorozenému Pánu zlato, když jej uznáváme za krále celého světa. "356 

Kladný význam má zlato také ve 21. kapitole Apokalypsy357, podle 

níž je z tohoto drahocenného kovu postaven nebeský Jeruzalém snášející 

se z nebe od Boha. Naproti tomu záporně je třeba chápat zlato zmíněné 

v Prvním listě Timoteovi, kde apoštol Pavel nabádá ženy, aby se oblékaly 

střízlivě a nezdobily se zlatem a perlami nebo drahými šaty 358 . 

V Apokalypse je zlatem, perlami a drahokamy zdobená nevěstka 

babylónská359. Odmítavý postoj je patrný z Ježíšova vybízení apoštolů, aby 

nebrali od nikoho zlato, stříbro ani měděné peníze360. 

V dílech středověkých teologů je zlato v kladném smyslu nejčastěji 

symbolem božské podstaty a moudrosti. Takto je chápou středověcí autoři 

ve výkladech k První knize Mojžíšově, ve které se hovoří o řece zavlažující 

rajskou zahradu a celou zemi. Řeka se rozděluje ve čtyři toky, první se 

jmenuje Píšon a obtéká zemi Chavílu oplývající zlatem, pryskyřicí a 

drahými kameny. Anastasius Sinaita ztotožňuje řeku Píšon s Kristem, 

zemi Chavílu s církví a zlato, jež se v této zemi nachází, s božskou 

podstatou, která zemi-církvi dodává zářp61. 

V Písni písní je hlava milého, v alegorických výkladech Písně hlava 

Kristova, z ryzího zlata. To je v této biblické pasáži symbolem Boha Otce. 

Důležitou roli zde však hraje také zářivost zlata, protože bůh je označován 

slovem světlo (lux) či záře (splendor) a dal lidem, kteří v něho věří, jas 

věčného života362. 
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Božská podstata vyjádřená zlatem se projevuje v Kristu i v jeho 

připodobnění k nerostu electrum v komentářích ke zjevení božího 

majestátu v Ezechielovi. Podle těchto komentářů tato biblická pasáž 

poukazuje na dvě přirozenosti, božskou a lidskou, spojující se ve 

Vykupiteli. Jako se velectru leskne stříbro díky zářivosti zlata a zářivost 

zlata je zmírněna díky stříbru, tak jas Kristovy božské přirozenosti je 

zmírňován jeho přirozeností lidskou a naopak lidská přirozenost se skvěje 

skrze jeho přirozenost božskou363
• 

Pro středověké autory bylo zlato tedy především obrazem Boha, 

konkrétně pak symbolem jeho moudrosti. Proto je ze zlata, symbolu Boha 

a světla, postaven také nebeský Jeruzalém. Ze zlata jsou zhotoveny také 

ulice nebeského města364 • 

Zlato jako moudrost, jež je zpočátku atributem pouze božím, je 

v některých komentářích k Apokalypse přisouzena také světcům. Ti jsou 

kromě mnoha jiných ctností naplněni právě moudrostí, navíc jejich víra 

v Boha byla obvykle prověřena i rozličným soužením a pronásledováním 

za jejich pozemského života, tak jak teprve zlato v ohni vytavené dochází 

své plné čistoty. Tato myšlenka vychází z knihy Přísloví, kde se píše: ,,Jako 

se čistí stříbro a zlato v tavící peci, tak Hospodin zkoumá a tříbí lidská srdce. "365 

Ze zlata, považovaného ve středověku za nejvzácnější kov, byly 

zhotovovány nejrůznější posvátné a vzácné předměty jako relikviáře, 

monstrance, kříže, královské koruny a další panovnické insignie. Zlatá 

nebo zlatem zdobená bohoslužebná roucha symbolizují odlesk věčné 

slávy nebeského i pozemského Krále Ježíše Krista. 

Zlaté pozadí na středověkých deskových malbách vyjadřuje 

nebeské světlo a vzbuzuje dojem nekonečna. Obrazu, jenž je takto umístěn 

na pozadí bez ohraničení místa a času, se dává věčná platnost. Zlato plní 

symbolickou funkci, je nositelem transcendentního přesunu obrazu za 
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hranice vnímatelné přítomnosti, díky jeho záři dostává celý obraz nádech 

zjevení366 • 

Le Goff se domnívá, že středověcí lidé, ať již církevní hodnostáři, 

komunita řeholníků, městská rada či šlechtici a panovníci, používali zlata 

a drahých materiálů obecně také jako prostředku naplnění smlouvy 

s Bohem. Objednáním zhotovení drahocenných předmětů obětovali 

značně vysoké peněžní částky, což se obecně považovalo za zbožný čin, 

napomáhající vykoupení. Bylo tedy žádoucí, aby dílo bylo krásné, bohaté 

a nákladné, aby odpovídalo svému církevnímu užití, zkrátka aby bylo 

hodno Boha, jemuž bylo určeno a také aby se umístilo na odpovídající 

místo. A tak některá díla nebyla ani určena lidskému pohledu a 

drahocenné relikviáře, šperkařské výtvory, zlatem protkávané látky a 

další, se hromadily v církevních pokladnicích a vystavovaly se pouze 

ojediněle o velkých svátcích367• 

Středověcí myslitelé se podrobně zabývali také fyzikálními 

vlastnostmi zlata, zejména barvou, leskem, váhou, tavitelností a 

nepodléhavostí korozi, některé z těchto vlastností pak vykládali 

symbolicky. 

Johanes ze Sv. Geminiana připodobňuje zlato k snášenlivosti, 

vytrvalosti a trpělivosti a to především pro jeho pevnost a stálost. Stejně 

jako zlato vložené do ohně neubývá, tedy nezmenšuje se jeho hmotnost, 

nýbrž působením žáru se z něj vyloučí znečišťující příměsi a kov se stane 

ještě zářivějším, tak je také snášenlivý a vytrvalý člověk tak pevné mysli, 

že přes strázně a zkoušení, která podstupuje, zůstává stále stejný. Takový 

člověk projde ohněm soužení očištěn a ještě více září svými ctnostmi368• 

Druhá fyzikální vlastnost, pro kterou Johanes připodobňoval zlato 

k snášenlivosti, je jeho neznělost. Na rozdíl od stříbra či mědi zlato při 

úderu nezvučí, podobně jako snášenlivý člověk a mučedník trpí mlčky 

urážky a ponižování nepřátel. 
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Pro svou zářivost a váhu přirovnává J ohanes zlato k moudrosti. 

Zlato je nejlesklejší a nejzářivější ze všech kovů, stejně jako moudrost 

způsobuje, že lidé, kteří jsou jí obdařeni září mezi všemi ostatními. Zlato je 

však také mnohem těžší než kupříkladu stříbro, podobně i moudrý člověk 

má jistou vnitřní váhu, tedy hloubku, pevnost a důslednost smýšlení, 

která se pak projevuje také v jeho slovech a činech. 

Nakonec zlato připodobňuje také k lásce, "neboť jako zlato vyniká nad 

všechny kovy, neboť není nad ně krásnějšího a drahocennějšího, tak i láska je nad 

všechny ctnosti. "369 

7 Utopie 

Ukázali jsme si, že zlato má v lidské imaginaci zajisté svébytné 

místo. Jeho symbolika se rozprostírá v celé široké škále, od veskrze 

positivní až po úplně negativní. 

V rámci prototypu utopického žánru, jenž vytvořil Thomas More 

(1478-1535) spisem Utopia 370 , se zlato ocitá v pozici totálního zavržení. 

Odmítnuto je jak v rovině materiální, taktéž v rovině symbolické. 

Záhy po tom, co byla Utopie roku 1516 vydána, přestala být titulem 

jednoho díla a proměnila se v literární žánr. Utopiemi byly nazvány 

všechny texty, které čerpaly inspiraci z knihy anglického humanisty 

Thomase Mora a popisovaly obrazy ideálních společností v izolovaném 

ojedinělém prostoru, jako Campanelův Slunečný stát (1602), Nová Atlantis 

(1627) Francise Bacona, Kristianopolis (1619) Johana Valentina Andrey, 

Republika Oceán a (1656) Jamese Harringtona a další. 

V utopickém žánru jsou konstitutivní tři rysy. Prvním zásadním rysem je 

zeměpisné zobrazení utopie v izolovaném, jasně vyčleněném prostoru. 

Nejčastěji to bývá odlehlý ostrov, náhorní plošiny a těžko dosažitelné 
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vrcholky hor, poušť a prales, které prostřednictvím odlehlosti zaručují 

ideální území pro utopii, v němž se dané společenství uchrání před 

negativním ovlivněním zvnějšku. Důsledkem této vyčleněnosti je 

soběstačnost. V klasické utopii jsou vztahy a kontakty s okolním světem 

redukovány na minimum, zejména v oblasti hospodářské směny. 

Utopická společnost je soběstačná a staví se proti obchodu a vzájemné 

závislosti, protože právě v tom vidí počátek neduhů společnostP71. Tento 

rys je konstantou klasických zobrazení zlatého věku, jehož konec a nástup 

věku železného, je zrušen výpravou Iásona a argonautů hledajících Zlaté 

rouno. Jejich plavba nastolila spojení mezi národy z obchodních důvodů, 

čímž se urychlil konec šťastného období dějin lidstva372. 

Dalším rysem utopií je vyčleněný čas, nepřítomnost dějinného 

rozměru. Statický model společnosti existuje mimo čas. Přítomnost utopie 

je přítomností definitivní, neboť neexistuje minulost ani budoucnost, vývoj 

je vyloučený373. V utopiích je zrekonstruován a oživen ideální čas zlatého 

věku a ztraceného ráje, v němž lidé žijí šťastně a bez problémů na zemi, 

jež plodí vše. 

Třetím důležitým charakteristickým rysem utopie je 

zkonstruovatelný svět. Utopie nemusí nutně směřovat k realizaci, ale musí 

kritiku toho, co je, vyjadřovat alternativním obrazem toho, co má být374. 

Zde ožívá antická představa, že člověk může zdokonalovat sebe sama a 

svět kolem sebe. Člověk je roven bohu a tak je schopný stvořit svět svým 

rozumem. 

Představa utopie v renesančním duchu je od chvíle objevení 

"nového světa" spjata s Amerikou. Už samotné objevení Ameriky souzní 

s duchem renesance, tedy že člověk může utvářet vlastní život a měnit 

svět. Evropa promítala do Ameriky naděje, které se ve Starém světě 

nenaplnily. Známý latinskoamerický esejista Leopoldo Zea přímo říká: 

"Amerika nebyla ničím jiným než touhou Evropy. Evropa ji chtěla spatřovat 
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pouze takovou, jakou sama toužila být." 375 Ačkoli americké civilizace 

s tisíciletou tradicí svědčí o opaku, Evropa pokládá Ameriku za panenské 

a nedějinné území, kde by se mohla přetvořit. 

Morova Utopie, vydaná v době conquisty roku 1516, je objevením 

Ameriky také zasažena. Ve své knize umístil More ostrov Utopii kamsi do 

Nového světa, kam se čtvrtou výpravou Ameriga Vespucciho doplul 

cestovatel Rafael Hythlodaios. Zeměpisné umístění je samozřejmě natolik 

vágní, že nikterak neprotiřečí názvu Utopie, jež je v souladu 

s nejuznávanější etymologií tohoto slova - u-topos, překládána jako "ne-

místo". 

Vypravěč, který se z Utopie vrátil do západní civilizace se slovy: 

" .. . žil jsem tam déle než pět let a nikdy bych se odtamtud nebyl chtěl vrátit, leda 

abych onen Nový svět uvedl ve známost."376, podává podrobné svědectví o 

ideálním uspořádání a fungování společnosti na ostrově Utopia. 

Francouzský humanista G. Budé, který napsal předmluvu 

k druhému vydání Utopie, jenž vyšlo v Paříži roku 1517, vyzdvihl 

zejména tři hlavní zásady utopijské společnosti, totiž "rovnost občanů 

v dobru i zlu, stálou a vytrvalou lásku k míru a klidu a konečně opovržení zlatem 

a stříbrem."377 

Utopijští nepoužívali peníze, tudíž ke zlatu a stříbru, z nichž se 

peníze vyráběly, měli jen takový vztah, "že si jich nikdo necení více, než 

odpovídá přirozené povaze těchto kovů. A v tomto směru musí každý uznat, že se 

tyto kovy ani zdaleka nevyrovnají železu, bez něhož by věru lidé nemohli žít o nic 

lépe než bez ohně a bez vody, kdežto zlatu a stříbru neudělila příroda žádnou 

možnost užití, abychom se bez něho snadno obešli. Teprve lidská pošetilost 

přisoudila cenu něčemu, co se vyskýtá zřídka, kdežto příroda zcela naopak jako 

nejshovívavější matka umístila na dosah ruky právě nejlepší dary, jako vzduch, 

vodu, ba i zemi, zato věci nicotné a nemající přinésti žádného prospěchu, uklidila 

do hloubky největší. "378 
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Nedocenitelný zlatý poklad uchovávali utopijští důmyslným 

způsobem doma pro případy, kdy by museli čelit zahraničnímu ohrožení 

a vést válku, aby v těchto případech mohli za vysokou cenu najmout cizí 

žoldnéře, které samo sebou vystavují nebezpečí raději, nežli své vlastní 

občany. 

Ze zlata a stříbra se na ostrově Utopie vyráběly výhradně podřadné 

a nejšpinavější nádoby, zejména nočníky. Kromě toho se z těchto kovů 

zhotovovaly řetězy a tlusté okovy, kterými se spoutávali otroci. Zločinci 

byli od poctivých lidí k rozeznání díky zlatým náušnicím, zlatým 

prstenům objímajícím jejich prsty, zlatým řetězům vinoucím se kolem 

jejich krku a zlatými kruhy kolem hlavy. 

Tímto způsobem se v lidech vybudovalo přirozené opovržení 

těmito kovy. Díky tomu mohli mít Utopijští jistotu, že když by se vyskytl 

požadavek vydat všechno zlato a stříbro na obrannou činnost, nenajde se 

nikdo, kdo by je nechtěl vydat, ani nikdo nebude mít pocit, že utrpěl 

nějakou ztrátu. Zlato považují z jeho přirozené podstaty za neužitečné a 

velmi se podivují tomu, že je u všech ostatních národů tak vysoce ceněno, 

"že člověk sám, jímž a pro něhož obdrželo takovou hodnotu, má mnohem menší 

cenu než samo zlato, ba dokonce že kterýkoli tupec, který nemá více vtipu než 

pařez a který je právě tak ničemný jako hloupý, přece má v svých službách mnoho 

mužů moudrých i řádných jenom proto, že se mu dostalo veliké hromady 

zlaťáků. 1/379 
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8 Závěr 

Jestliže jedním ze stěžejních rysů kulturologie je její 

interdisciplinární charakter, pak se domnívám, že jsem zpracováním 

fenoménu zlata v lidské kultuře prokázala, že toto téma lze právem 

pokládat za kulturo logické. 

Obsah práce jsem podala v promyšleně logicky vystavěné 

kompozici, která přiléhavě kopírovala dvě základní teze, jež jsem uvedla 

na začátku, tedy že zkoumat fenomén zlata je nutné jak z materiálního tak 

ze symbolického hlediska. Pokusila jsem se shrnout dosavadní poznatky 

všemožně související s tématikou zlata v přesvědčivou kulturně 

historickou studii způsobem, jež překračuje hranice jednotlivých oborů 

směrem k integrální syntéze. 

Zlato je v mé práci vykládáno zejména v kontextu historie, dějin 

hmotné kultury a lidské imaginace, tudíž celkové vyznění práce 

překonává tradiční a nutně omezené publikace vycházející z mylného 

předpokladu, že výklad fenoménu zlata se dá redukovat pouze na 

analýzy zlata jako měnového kovu a jeho úlohu v ekonomii a analýzy 

použití zlata v umění. V úvodní kapitole jsem představila jeho základní 

fyzikální a chemické vlastnosti, díky nimž získal tento kov nezastupitelné 

postavení v lidské kultuře. Následující kapitola sledovala vývoj těžby, 

zpracování a použití zlata v různých historických etapách, ale také jeho 

přímý či nepřímý vliv na utváření historie. V této části práce mi šlo zvláště 

o vyzdvižení fascinující role zlata v dějinách lidstva, nikoliv o detailní 

vysvětlení všech historických souvislostí. Kapitolu o alchymii jsem 

zpracovala způsobem, ze kterého je patrné, že právě zde se materiální a 

symbolické roviny zlata organicky prolínají. Tím jsem plynule a pozvolna 

přesunula ústřední materiální motiv první třetiny práce do pozadí, abych 

se mohla v následujících kapitolách soustředit na analýzu symboliky zlata 
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v lidské obrazotvornosti. Přes výklad symboliky zlata v mýtech, 

pohádkách, legendách a křesťanství jsem se postupně dopracovala až 

k utopii. Kapitolou o zlatě v utopii jsem svou práci uzavřela, jelikož se 

domnívám, že způsob, jakým byla symbolika zlata v utopii obrácena 

naruby, je nesmírně inspirující, zároveň však také potvrzuje platnost všech 

symbolických výkladů tohoto kovu, které jsem v práci uvedla. 

Problematika fenoménu zlata je natolik bohatá, že bylo daleko nad 

možnostmi této práce věnovat se všem oblastem, jež téma nabízí. První 

část práce by za jiných okolností mohla být zcela jistě opatřena detailními 

popisy uměleckých děl vytvořených ze zlata. Záměrně jsem tak neučila 

v přesvědčení, že literatura zaměřená na dějiny umění, v níž jsou zlatá 

umělecká díla obšírně popsána, je natolik rozšířená a dostupná, že by bylo 

zbytečné z ní vyňaté poznatky převádět do mé práce. 

V budoucnosti bych se ráda věnovala dalšímu bádání v oblasti 

symboliky zlata. Jako zajímavé a nosné téma se zdá být postavení a úloha 

zlata ve fantasy a scifi literatuře. Podrobnou analýzu by si zajisté 

zasloužila také lidová rčení a přísloví, v nichž se zlato často objevuje a 

pokaždé vyjadřuje něco zcela jiného. Právě na závěr se přímo jedno 

přísloví nabízí a já bych jím svou práci ráda symbolicky uzavřela. Říká se: 

"Mluviti stříbro, mlčeti zlato!" 
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SUMMARY: 

Thesis titled Gold in Culture deals with the phenomenon of gold as 

a part of the human cul ture. It shows the role of gold in the human 

cultural history. 

Based on the basic syllabus, that the phenomenon of gold must be 

explored in two peculiar levels, material and symbolical, the thesis has 

been composed to interpret gold especially in context with human history, 

the history of the corporeal culture and the human imagination. 

Preamble chapter defines gold and its elementary physical and 

chemical characteristics, due to which this metal gained its irreplaceable 

position in the human culture. 

Next extensive chapter describes the evolvement of the relationship 

between gold and men, gold mining and gold processing in various 

historical period s, but also deals with its influence on shaping history of 

humankind, followed by chapter in which the symbolic and materiallevel 

of gold organically pervade. 

Further chapters analyze symbolic approach to gold in mythology, 

fairy-tales, legend s and Christianity. 

Last chapter is devoted to the reversed symbolism of gold in the 

Thomas More utopia. 

Thesis therefore summarizes the existing knowledge by every 

means related to the theme of gold into the convincing culturally historical 

study, in a way that exceeds the limits of the various fields of historical 

science towards the integral synthesis. 
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