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Souhrn: 

Tato práce je věnována studiu fenoménu svobodného zednářství s 

religionistickým odstupem, s otázkou, jak pojednaný fenomén sám 

sobě rozumí. 

Obsahem je původ svobodného zednářství v době osvícenství, jeho 

historie, ideové zaměření, organizační struktura a jeho vztah 

k občanské společnosti a církvím. 
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This thesis is based on the studies of the Free Masonry phenomenon 

in the view of religiosity, together with the problem, how this 

phenomenon views itself. 

It contains the origin of Free Masonry in the period of the 

Enlightenment, its history, ideological views, structure of organization 

and its attitude to civic society and the churches. 

The thesis brings a concise outline of the lot of Czechoslovak Free 
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Úvod 

Svobodné zednářství se vnějšímu pozorovateli jeví jako nepochopitelné hnutí, 

jehož důvod existence v nezměněných hlavních rysech vyvolává otázky, proč 

existuje, co je jeho obsahem, jaké jsou jeho cíle, s čím se dá porovnávat. Otázky po 

vzniku a důvodu existence zůstávají přes tisíce výkladů dodnes nedostatečně 

zodpovězeny. Na druhé straně bylo sepsáno a vydáno mnoho pomlouvačné 

literatury a vážných obvinění obzvláště ze strany církví, které se cítí ohroženy 

konkurenčním výkladem vztahu člověka k Bohu. Chceme-li se jako profánní 

pozorovatelé seznámit s tímto fenoménem, jsme odkázáni pouze na množství 

literárních zdrojů, z kterých se můžeme pokusit shromáždit zásadní údaje o této 

společnosti nebo bratrstvu, jak se zednáři sami nazývají. Pro celkové pochopení nám 

bude vždy chybět osobní prožitek, čili osobní poznání, protože společnost 

svobodných zednářů provozuje svou činnost diskrétním způsobem, očím a uším 

veřejnosti skrytém. 

Smyslem této sondy do „tajné" společnosti by mělo být bližší poznání 

svobodného zednářství, jeho vztahu ke společenskému dění, případně politického 

vlivu, pohledem religionistické metody zkoumání společenského chování 

uplatňovaného religionistikou vědou pro porovnávání náboženství. 

Podroben zkoumání bude jeho historický vznik, způsob vzniku, vlivy okolní 

společnosti a jejích myšlenkových proudů v historickém kontextu. Zkoumáno bude 

jak svobodné zednářství uchovává svou universalitu, proč jeho principy překračují 

dobu a kultury. Podíváme se na důvody vzniku a ideu existence a poslání činnosti 
této pánské společnosti. 

Svobodné zednářství se nedá pochopit bez jeho rituálů, symbolů a způsobu, 

jímž je jeho členové sami vykládají a které praktikují. Přirozenost jejich rituálů, jejich 

komplexnost, půvab symbolů odlišují svobodné zednářství od jiných dobrovolných 

organizací. Bratrstvo užívá nástroje a součásti architektury jako prvky svého jazyka, 

má universální vyjadřovací jazyk, ale ve skutečnosti je pronášeno ve stovkách 

lokálních dialektů, proto je potřebné nahlédnout i do této oblasti zkoumaného 

fenoménu. 

Religionistika je vědní odbor, který se zabývá jevy, procesy a skutečnostmi 

shrnovanými pod termín náboženství. Její funkce ji nutí k pozitivnímu jazykovému 

znázornění vlastních představ o náboženství. Postupem času vytvořila vlastní 
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metodologii a vlastní metajazyk teorie religionistiky podle přísných principů teorie 

vědy jak rozumí dějinám náboženství a jak je formuje. Dospěla do stavu promýšlení 

souvislostí mezi religionistikou, filosofií dějin, filosofií náboženství a systematického 

použití při jejich výkladu1. 

Religionista zkoumá cizí náboženství, jiné víry a náboženské představy bez 

předchozích náboženských hodnotových žebříčků a předpokladů, s odpovědností 

pouze ke své vědecké metodě. Naproti tomu teolog se zabývá cizím náboženství 

pohledem vlastní víry, své církve a její doktríny a musí hájit pravost zastávané víry, 

nutně musí používat vlastní víru jako měřítko. Religionista může měnit metody 

výzkumu a přizpůsobovat je zjištěným skutečnostem, ale teolog přichází se 

závaznou perspektivou, do níž vřazuje zkoumané náboženství. Pro religionistu je 

normou výzkumu samo zkoumané náboženství, neptá se po jeho pravdě nebo 

pravosti, ale zkoumá ho, jaké je v sobě. Teolog používá kritéria odlišení s otázkou po 

pravdě a lži.2 

Popsaný způsob religionistické metodiky bude použit pro zkoumání fenoménu 

svobodného zednářství pohledem profánní pozorovatelky bez prvotní představy jaká 

pravda je v uvedeném společenství skryta. Samozřejmě, že neexistuje odborný 

přístup k předmětu zkoumání, který by nebyl bez předpokladů. Religionista si však 

má být svých předpokladů vědom a má je vnášet do svého zkoumání, předpokládá 

to stálou odezvu skeptického zpochybňování vhodnosti vlastních hledisek, otázkou 

je, zda i zastánce svobodného zednářství s takovou reflexí pracuje. Limitujícím 

faktorem jsou použité zdroje bádání, v tomto případě převážně běžně dostupná 

literatura o svobodném zednářství bez přístupu do diskrétních zednářských 

knihoven, literatura o historii lidstva a okultních vědách a něco málo z osobního 

výkladu žijících regulérních svobodných zednářů. 

Religionistické metody zkoumání náboženství jsou v podstatě vždy zkoumání 

nějakého příběhu, tématicky téměř společnému všem náboženstvím. Jsou to příběhy 

vzniku světa, existence bohů, původu člověka, co jsme, proč jsme a kam jdeme. 

Tyto příběhy jsou vždy legendami vzniklými historickým postupem vývoje a 

vytvořené předáváním z generace na generaci. Ačkoliv víme, že jsou smyšlené 

nemůžeme nikdy vyloučit, že něco pravdivého obsahují. Příkladem může být příběh 

2 HORYNA, B.; PAVLINCOVÁ, H. Dějiny religionistiky. s. 7-9 
HORYNA, B.; PAVLINCOVÁ, H. Dějiny religionistiky. s. 56-59 
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potopy světa, která se patrně stala v globálním měřítku starověku, protože ji v nějaké 

formě zmiňují téměř všechny starověké kultury a náboženství. 

Legendy se zachovávají třemi možnými způsoby. 

První je orální, ústním vyprávěním jedince jedinci nebo skupině lidí. Je to 

nejméně věrohodný způsob zachování prvotního příběhu. Při každém dalším ústním 

přenosu se něco přidá, vynechá, pozmění a příběh se modifikuje podle přání 

vykladače a posluchačů v závislosti na historických vlivech společnosti. 

Druhý způsob je písemný, který už je lepším pro zachování původní verze příběhu, 

ale není dokonalý, protože se může též měnit zkracováním nebo přidáváním textu 

nebo změnit překladem do jiného jazyka. 

Třetí způsob výkladu příběhu je pomocí rituálů. Rituály spojují oba předchozí 

způsoby a pomáhají k větší věrohodnosti ve vztahu k původnímu obsahu. Rituály, 

jako tradiční a neměnné obřady odolávající obměnám, by nejvíce měly zachovat i 

původní příběh. 

Zednářství ve svých rituálech kultivuje všechny tři uvedené formy zachování 

legendy, jeho rituály nutí k prožitku nekonečné recyklace umírání a oživení a navíc 

poskytují poučení. Jak pro ústní podání je nejdůležitější slovo, pro textové písmo, tak 

pro rituálové podání je nejdůležitější gesto. Zaměstnávají se všechny smysly, 

slyšena a mluvená jsou slova, předčítá se text a v rituálu se používají dotyky, 

znamení a gesta. 

Religionistické pohledy na náboženství, čili v tomto případě na svobodné 

zednářství, jsou zkoumáním jeho dějin, význačných osobností, víry a filozofie, 

fenomenologie, jak se jeví svému okolí, psychologie, jak působí na jeho zastánce a 

odpůrce a sociologie, jakou má pozici ve společnosti a těmito tématy se budou 

zabývat následující kapitoly. 
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1. Svobodné zednářství - plod osvícenství. 

Svobodné zednářství, které se často nazývá řádem, je založeno na 

architektonických metaforách. Soustava symbolů a principů naznačuje 

společný vliv mnoha zdrojů. Prapůvodem je středověká Evropa s vývojem až 

do dnešních dnů. Osvícenství 17. a 18. století ovlivnilo zednářské rituály, 

vnímavost pro krásu s důrazem na hledání pravdy. Během náboženských a 

politických válek, kdy intelektuálové, umělci, vědci a teologové byli nuceni se 

často stěhovat, aby uchránili svou bezpečnost, se zednářství rozšířilo po celé 

západní Evropě. V kosmopolitních komunitách se staly oblíbenými místy 

veřejné taverny a kavárny, kde se shromažďovali kulturní džentlmeni a vedli 

inteligentní a sociální debaty. Například Royal Society založená kolem roku 

1660 s úkolem zkoumat přírodu novými metodami experimentů a z jejich 

objevů zavádět nové teorie vědy, přitahovala prominentní muže, kteří pomalu 

akumulovali, organizovali a přeměňovali roztroušené prvky poznání do 

vědeckých principů. Rozlišování, racionální úvahy a vědecké metody, ve které 

nová generace věřila, odkryly cesty k osobnímu vzdělávání, vnesly nový řád do 

společnosti a vedly k poznání celého vesmíru. V touze po poznání hledali 

badatelé inspiraci u svých předchůdců, kteří nalézali harmonii mezi Biblí, 

klasickou filosofií a zákony přírody. Osvícenští filosofové pokračovali v jejich 

práci hlubším zkoumáním předchozích civilizací. Studovali řeckou i románskou 

architekturu a chrám krále Šalamouna, hledali klíč ke ztraceným tajemstvím 

pravdy a pravěkých civilizací. Svobodné zednářství vděčí za svou krásu a 

hledání principů pravdy především osvícenství. Kontinuita kamenické pomoci a 

rozvoj jiné charitativní práce daly svobodnému zednářství důležitou legitimitu 

poslání. Přijímání osvícenských filosofů propracovalo členství ke kulturní 

jemnosti. "Přijatí svobodní zednáři" přetvořili kamenické bratrstvo na 

společenství s morálním povznesením, intelektuálními přednáškami, laskavou 

službou a urozenou družností. 
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1.1 Iniciační tajná společnost. 

Rituály svobodných zednářů, symboly a konstituce vedly mnoho zednářů i 

sledovatelů jejich praktik k myšlence definovat řád. S přístupem, že se jedná o 

zvláštní instituci to však není lehké určit. Tradičně sami zednáři definují 

bratrstvo jako "zvláštní systém mravouky zahalený v alegoriích a znázorněný 

symboly"3. To je sice podstatnou pravdou, a le je to více než systém. Svobodné 

zednářství je instituce a shromáždění důstojných mužů, kteří se pouze 

dobrovolně sdružili. Definice se proto průběžně různí od zednáře k zednáři a 

od lóže k lóži po celou historii zednářství. 

Od většiny pánských spolků se zednáři liší tím, že se pravidelně 

scházejí k lóžové práci s tradičním průběhem. Jedním ze základních pohledů 

musí být nahlížení jako na dobrovolnou organizaci. Navíc nikdo se nemůže stát 

členem bez podřízení se určitým povinnostem. Důležitost dodržování 

povinností je zdůrazňována „krutými starodávnými" tresty. Adept musí projít 

třemi stupni iniciačních rituálů předtím, než se stane plnoprávným členem. 

V mnoha obediencích musí zednář dokonce zpaměti zvládnout rituál, lekce a 

symboly jednoho stupně, než může postoupit do dalšího. 

Před rokem 1920 bylo svobodné zednářství nazýváno tajnou organizací. 

Od těch dob tato terminologie ztratila svou zlověstnou konotaci a zednáři dnes 

přistupují k potlačení dojmu konspirativního označení a kloní se k označení 

"společenství s tajemstvími". Ve skutečnosti společenství nemá žádná 

skrývaná tajemství již od roku 1720, kdy byly poprvé otištěny rituály v 

londýnských novinách. 

Původ řádu, symbolika, účel a rituály stále vzrušují některé lidi jako 

"tajemné" a "strašidelné", přes skutečnost, že existuje mnoho lóží, desetitisíce 

vydaných knih o řádu, milióny členů a vzrůstající počet internetových stránek. 

Pocit vzniká často z nedostatku odpovědnosti bratrstva tváří v tvář aktivitě 

teroristických organizací, senzacechtivosti moderních žurnalistů a rigidnímu 

3 Katechismus učňů. Praha: Lóže Most, 2000. s. 4 
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pohledu některých dobrých mínění, ale špatně informovaných nábožensky 

pomatených individuí. 

1.2 Základní předpoklad pro vstup do řádu svobodných zednářů. 

Především musí předcházející vlastní zájem člověka o nová poznání, o 

dění v něm samém i v okolním světě a toužícím se stále zlepšovat. 

V zednářské terminologii je takový muž nazýván "hledajícím tápajícím ve 

tmách". 

Kandidáta pro vstup musí připravit jeho ručitel nebo ručitelé z řad 

regulérních svobodných zednářů, kteří se za něj v lóži zaručí, že je mužem 

dobré pověsti a po své vlastní vůli, bez donucení a ve vlastním zájmu žádá o 

přijetí do řádu a je řádně připraven pro přijetí. Taková příprava má trvat delší 

čas, v některých lóžích i několik let jsou shromažďována o hledajícím dobrá 

zdání a kandidát je poučován o základních principech svobodného zednářství. 

Pokud příprava dospěje do stádia, kdy již není pochyb o kvalitách uchazeče 

pro řádový život a jeho pevné vůli stát se zednářem, kandidát vyplní žádost o 

Přijetí, kde odpoví na všechny mu položené otázky a sepíše tzv. "závěť ", na 

znamení, že z profánního života přestoupí do řádového. O jeho přijetí bratři 

tajně hlasují v otevřené lóži, když byli předem seznámeni sekretářem a ručiteli 

o všech dostupných informacích o kandidátovi. Hlasuje se vkládáním bílých 

nebo černých kuliček do hlasovací schránky, tzv. "balotáž". Stačí jediný hlas 

proti, aby kandidatura byla pozastavena, je požadováno další projednání a 

zdůvodnění od bratrů ručitelů, při dvou a více negativních hlasech je již žádost 

zamítnuta. 

Pro vstup do řádu svobodných zednářů platí přísná pravidla, i když v 

některých velikých lóžích nejsou všechna dodržována stejně jako v Anglii. 

Uveďme si nejpřísnější normy vydávané Spojenou velikou lóží Anglie 

každoročně jako závazná kritéria pro uznání regulérnosti lóže. 
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• Základním pravidlem je podmínka, že kandidát vstupuje do regulérní a 

uznané lóže, která patří pod zákoně založenou a uznanou velikou lóži. 

• Nejdůležitější podmínkou pro přijetí kandidáta je jeho víra v nejvyšší 

všemohoucí bytost boží, později jako zednář ji bude uznávat za Velikého 

stavitele všehomíra. 

• Schválený kandidát musí být přijat v iniciačním obřadu v otevřené lóži 

předepsaným rituálním způsobem, před zraky všech přítomných členů 

lóže a musí přísahat s rukou položenou na svatou knihu zákonů ležící 

před mistrem lóže, že nevyzradí tajemství řádu a uchová v tajnosti i 

jména členů. 

• Lóže smí být složena výlučně jen z mužů a regulérní zednáři se 

nestýkají s neregulérními, na jejichž zednářských aktivitách se 

zúčastňují ženy. 

• Lóže, do které kandidát vstupuje, musí patřit pod suverénní a uznanou 

velikou lóži, která je zodpovědná za nezávislost, samostatnost a 

suverénnost pro symbolické tři stupně svobodných zednářů ve své 

obedienci. V žádném případě nesmí podléhat nebo nějak záviset na 

Nejvyšší radě Skotského ritu nebo jiném řádu, který by si činil nároky na 

její ovládání. 

• Na stolci mistra lóže musí vždy být viditelně vystavena tři "velká světla"4. 

• V otevřené lóži jsou přísně zakázány všechny debaty o náboženství 

nebo politice. 

• V lóži se musí stále dbát o sledování starých povinností a musí být 

přísně dodržovány staré zvyklosti a postupy řádové.5 

K uvedeným kritériím lze dodat, že existují různá zednářská uskupení, 

která se za svobodné zednáře také vydávají, ale ne vždy se všechna danými 

pravidly United Grand Lodge of England řídí. Pro laika tak vzniká těžká úvaha, 

4 Jmenovitě otevřená kniha svatých zákonů a na ní kružidlo a úhelnice v předepsaných polohách podle 

stupně obřadu. Viz. obrázek č. 1. 

Information for the guidance of members of the craft. London: U.G.L. of E., 2000. s. 3 
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Obr. č. 1 
Velká s v ě t l a " v janském zednářství, tj. kniha svatých zákonů, kružidlo a 

úhelnice 



koho za pravého zednáře pokládat a koho ne, pokud se mu někdo jako zednář 

projeví nebo pokud by měl muž zájem do řádu svobodných zednářů vstoupit. 

Světová zednářská uskupení se dělí na několik druhů. Především jsou 

veliké lóže, které se dovolávají uznání od United Grand Lodge of England a 

s ní i celého řetězce velikých lóží navzájem uznaných. K tomuto řetězu patří 

v současnosti jako jediná v naší republice i uznaná Veliká Lóže České 

republiky. Existují však veliké lóže dokonce s velkým počtem členů, obzvláště 

ve Francii a Brazílii, které uvedeným řetězem velkých lóží jsou považovány za 

neregulérní a neuznané. Důvodem neuznání bývá skutečnost, že v takových 

lóžích není uznáván Veliký stavitel všehomíra, čili existence Boha nebo jsou 

přijímány za členy i ženy nebo lóže podléhají Nejvyšší radě Skotského ritu. 

Dalším důvodem může být fakt, že je založeno konkurenční uskupení, které 

sice zastává všechny řádové povinnosti podle tradic, ale je už druhé a v každé 

obedienci (státě) smí být uznávána pouze jediná veliká lóže, takové situace 

obyčejně vznikají z osobní ješitnosti, konfliktů mezi členy, touze po velikých 

funkcích a neschopnosti dosáhnout kompromisu. Dalo by se říci, že takové 

chování a postoje už nejsou hodny svobodného zednáře. 

Neregulérní a neuznané veliké lóže bývají většinou i aktivnější 

v doslovném verbování nových členů, protože jim jde o masovost členské 

základny a nedělají si starosti z dodržováním přísných pravidel, styl jejich 

presentace je možno dohledat i na internetových stránkách. 

Uznané veliké lóže se musely v poslední době také vyrovnat s novým 

informačním médiem - internetem i velmi aktivní konkurencí neuznaných lóží a 

nějakým způsobem také vyjít na veřejnost a decentně presentovat svou 

existenci a činnost bez porušení diskrétnosti. Pro zájemce o informace se tak 

nabízí cesta pro „hledání". 
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2. Řád 

Pojem řád, v antice logos6 stál ve významové opozici k chaosu. Snahy 

o čistý způsob života a přiblížení se Bohu, řádovým způsobem společných 

modliteb, rozjímání a studia se rozšířil do celé Evropy po vzniku křesťanství. 

Podstatou řádového života je opuštění profánního života a zasvěcení se službě 

Bohu. Všichni příslušníci řádů, řádoví bratři, případně sestry, skládají sliby 

jednoduché, které jsou buď věčné nebo dočasné. U řádů pak jsou ještě sliby 

slavné, které platí neodvolatelně a skládají se ze slibu poslušnosti7. 

Podobnost řádové soustavy svobodných zednářů s historicky tradičními 

církevními řády je zmíněna z toho důvodu, abychom si uvědomili, že nebylo 

vynalezeno nic nového, jen osvícenští filosofové na základě historických 

zkušeností vytvořili modifikovaný způsob řádu. Svobodné zednářství vytvořilo 

výjimečnou soustavu pravidel. Soustava prodělala téměř třistaletý vývoj, 

v principu také vychází z víry v Boha, ale v osvícenském pojetí a ustálila se na 

evropském myšlení porozumění člověka. Na myšlení, které se od minulých dob 

stále více prosazuje mezi civilizovanými společnostmi hlásajícími humanismus, 

rovnoprávnost člověka a jeho právo na svobodné myšlení. Jde o myšlení, které 

není jedinečné, ale může se srovnávat s každou náboženskou nebo 

filozofickou představou světa. Svobodné zednářství prosazuje etické formy, 

které jsou nebo by mohly být přijatelné pro každou kulturu, rasu, každé 

humanitní přesvědčení. V zásadě vyžaduje od svých členů program etického 

chování navzájem i ve společnosti profánní. Je školou tolerance a bratrství, 

ponechává však na vůli každého jedince zachovávání náboženského 

přesvědčení a způsobu života, ale s povinností dodržování etických norem. 

Pro prosazování uvedených principů byla osvícenými zednáři založena 

společnost s přísnými pravidly a rituály, která se rozvinula v řád svobodných 

zednářů. Jde o filozofický systém snažící se překonat bariéry mezi 

6 Logos, ústřední pojem řec. a helénistické filozofie: slovo, řeč, výrok, zákon, myšlení, pojem, rozum(...) 
V Novém zákoně slovo Boží jako prostředek mezi Bohem a světem. Akademický slovník cizích slov. 
A-Ž. Praha: Academia, 2001. s. 465 

BUBEN, M. M. Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, s. 10-20 
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náboženskými dogmaty, rasovými a politickými předsudky, s ústřední 

myšlenkou poznání sebe sama a povznesení společnosti šířením humanity. 

Společnost svobodných zednářů si za vzor systému zvolila práci v templu. 

Podobně jako v církevním řádu, svobodní zednáři dočasně opustí profánní 

společnost, sejdou se oblečení v řádovém úboru na diskrétním místě, k tomu 

účelu zasvěceném. Jelikož původní myšlenka vznikla v Anglii, kde dílny, 

obzvláště kameníků se nazývaly lodges - lóže, byl zvolen lóžový způsob 

setkávání členů při symbolické práci na „hrubém kameni" za účelem vytvoření 

velikého díla, povznesení poctivého vzdělaného a věřícího muže a postavení 

ideální stavby chrámu humanity. Řádový způsob svobodného zednářství se 

vyvinul v několik druhů ritů. Centrální a harmonickou rolí všech zednářských 

ritů je definovat člověka jako nedílnou součást vesmíru. 

Základní strukturou řádu, bez které se neobejdou všechny zednářské 

rity je lóžová práce ve třech základních stupních. Práce je charakterizována 

znalostí symbolického pracovního nářadí a umění s ním zacházet. Poučení je 

prováděno formou lekcí pro kandidáty, kteří si stálým opakováním lekcí mají 

prohlubovat pochopení zednářské nauky stupňovitě rozdělené pro učně, 

tovaryše až po mistra zednáře. 

Výchozí buňkou je lóže, která je společná všem zednářským 

organizacím bez rozdílu obedience nebo ritu. Pokud se jedná o universalitu 

zednářství, tak je to právě úroveň lóže. Lóží se rozumí diskrétní místo, bez 

Přístupu profánních zvědavců, kde se zednáři shromažďují pod vedením mistra 

lóže a místo nazývají Templ přesto, že se v něm nekonají modlitby. Člověk se 

nemůže nijak stát zednářem než, že je iniciován v otevřené lóži. Trvalé sídlo 

lóže může být ve výjimečných případech nahrazeno smluveným diskrétním 

místem, kde se musí sejít minimálně sedm mistrů zednářů, kteří teprve tvoří 

dokonalou lóži, místo musí řádně připravit podle starých povinností a vykonat 

obřad podle předepsaného rituálu. Zednářský život a bratrské vztahy jsou bez 

lóže nepředstavitelné. Lóže je jediné místo, kde se zednář může vydat na 

cestu zednářské „kariéry", místo zasvěcení, zažití rituálů, práce se symboly, 

zednářských lekcí. Je to místo, kde se předkládají pracovní plány a kde se 
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provádí pokroky v zednářské práci. Lóže je domovem tovaryšů, kteří se vydají 

do světa za poznáním zahraničních lóží, kam se vrací po získání zkušeností a 

kde se pak stanou i mistry. V počátcích spekulativního zednářství se bratři 

shromažďovali v sálech krčem nebo v knajpách, podle kterých pojmenovávali i 

své lóže, po smyslu je však lóže vždy místem, kde se bratři nalézají 

při zednářské práci. Lóže je místem zrození svobodného zednáře, místem, kde 

dostane impulz pro nekonečné možnosti sebepoznávání. 

Každá lóže má specifický charakter, svou duši, dynamiku, má svou 

jedinečnou minulost i budoucnost, podle rituálu a jeho užitečného provedení. 

Jsou lóže malé, kde je každý člen osloven a jsou lóže početné s dobře 

fungující organizací. Jsou lóže nové, kde se sejdou zednáři s novou motivací 

pro práci a jsou lóže historicky staré. Jsou lóže aktivní a i lóže skomírající, 

trpící nedostatkem přílivu kandidátů, vše záleží na členech samých. Charakter 

lóže udává mistr lóže a jeho lóžová rada. Zednáři jsou také jen lidé a tak se 

vyskytuje neporozumění, sektářství mezi skupinami, stejně tak konkurence, 

žárlivost a závist, ale niky ne nenávist, bratrský ideál převládá. 

Je ještě něco co ovlivňuje významně život lóže a to je hospodářská a politická 

situace státu, ve kterém lóže existuje a příslušnost k určitému ritu. 

Není proto možné jednoznačně definovat charakter lóžového života. 

Řádový způsob svobodného zednářství je zdůrazněn jednotným 

řádovým oblečením, které se smí nosit pouze v lóži a bez kterého nemůže být 

řádný zednář vpuštěn do lóže. Historickým vývojem oblečení do dnešní doby 

se ustálily tři základní prvky řádového oděvu. Jde o černý společenský oblek, 

počínaje frakem, smokingem ač po běžný společenský oblek, bílé rukavice a 

zástěra z bílé jemné kůže. Bílé zástěry jsou sice povinnou součástí úboru, ale 

jejich tvary a zdobení už závisí na ustálené formě v užívaných jednotlivých 

obediencích. Řádoví funkcionáři - činovníci nosí ještě navíc odznaky své 

funkce, což je barevný závěs na krku s odznakem zastávaného úřadu. 

V následujícím textu budou zmíněny nejzákladnější rity, z kterých vzešlo 

mnoho modifikací po celém světě. 
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2.1 Janské rity 

Původní ritus vznikl v Anglii v 18. století a dělil se na Modems a 

Ancients s prakticky podobnými rituály. Později, po sloučení obou velikých 

lóží, se standardizovaly praktikované rituály. Standardizace proběhla mezi roky 

1813-1816 prostřednictvím speciální lóže, která dostala za úkol rituály 

kodifikovat. 

Do dnešní doby se původní ritus vyvinul do anglického systému zvaný 

Emulation Ritus. Název je odvozen od Emulation Lodge of Improvement for 

Master Masons8, lóže která se dodnes schází v Londýnském templu 

Freemasons'Hall a jejíž rada lóže rituál zavedla. Poprvé se sešla 2. října 1823 

a byla určena pouze pro mistry zednáře, aby připravovala kandidáty na funkce 

mistrů lóže a činovníky. Instruktáže se prováděly formou lekcí, popisujících 

rituál do nejmenších detailů. Rituál byl prakticky beze změn používán do roku 

1964, kdy byl znovu schválen pro používání s drobnými úpravami a poslední 

inovace proběhla v roce 1986, kdy byla vydána jeho osmnáctá edice. 

V roce 1925 byl Emulation Ritus převzat francouzskou Grande Loge 

Nationale Française9, která je uznávanou velelóží a některými lóžemi ve 

švýcarsku. Emulation Ritus uznává pouze tři stupně svobodného zednáře 

(učeň, tovaryš a mistr), tak jak je uznává i současná United Grand Lodge of 

England a který je praktikován téměř ve všech lóžích Velké Británie. Stupeň 

Royal Arch, se nepovažuje za samostatný, ale je integrován do třetího stupně 

přesto, že má samostatný rituál. V jeho rituálu je použita legenda o stavbě 

Šalamounova chrámu, který hraje roli již v prvním stupni a je používán Jákobův 

žebřík. 

Pro rituál je důležitý tvar dílny, který je jako standard postaven ve 

Freemasons'Hall v Londýně. Ve středu dílny musí být černobílá mozaiková 

dlažba a tři sloupy, jejichž sokly ohraničují dlažbu na východě, jihu a západě. 

Za nimi se nalézají stolce mistra lóže a obou dozorců. Dveře do dílny jsou na 

severozápadní straně. 

8 Handbuch des Freimaurers, s. 132 
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Ve francouzském svobodném zednářství, které je v dnešní době 

považované za neregulérní a neuznané, se užívá francouzský ritus, který 

obsahuje mnoho z původních ritů ve formách známých z anglického zednářství 

kolem roku 1725. Všeobecně jsou tyto praktiky Andersenova zednářství 

nazývány Franc-Maçonnerie Andersonnienne10. Rituály vznikly 

podle francouzských překladů původních anglických nebo skotských rituálů a 

vedly ke vzniku Francouzského Ritu, který se v 19. století nazýval také Rite 

Français Moderne11. Později po odstranění skotských vlivů bylo nutné 

diferencovat praktické užívání, což se projevilo i změnou slova Rit na Rite. 

Moderní Francouzský ritus se vyznačuje tím, že nepřijal žádné 

zahraniční vlivy a vyvinul se samostatně v průběhu času vlastní dynamikou už 

skutečností, že do roku 1785 neexistovaly žádné závazné rituály, přesto zůstal 

věrný původním kořenům svobodného zednářství. Dnes je všeobecně 

používán ve francouzských lóžích. 

Hlavní odlišnost je v pojmech „tří světel", která byla zavedena 

v 18. století a jsou nazývána „jihozápad, severovýchod a jihovýchod". 

Symbolizují tzv. „triádu" slunce, měsíc a mistra lóže. V universálním, čili 

regulérním zednářství jsou užívána „velká světla", což jsou kniha svatých 

zákonů, kružidlo a úhelnice. Oba významy se tedy nesmí plést. Cesty 

kandidátů nejsou spojovány se zkoušením, přesto se ustálila jistá posloupnost 

těchto cest. Používá se přípravná komora, která je v anglických systémech 

neznámá a je kladen důraz na symboly, které mají podtrhnout smrt profánního 

života a znovuzrození svobodného zednáře. 

Velmi významnou změnou bylo odstranění Bible z rituálů v roce 1875 a 

odmítnutí uctívání Velikého architekta všehomíra. Stalo se tak na výzvu 

velelóže Grand Orient. 

io Handbuch des Freimaurers, s. 132 
n Handbuch des Freimaurers, s. 133 

Handbuch des Freimaurers, s. 133 
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V německém svobodném zednářství se ustálil Schroederův ritus, který 

zavedl Friedrich-Ludwig Schroeder velmistr Veliké lóže v Hamburku. 

Přeformuloval rituály všech tří stupňů, do kterých vnesl liberální a humanitní 

charakter a osvobodil je od pseudo-kabalistických, alchymických a okultních 

elementů. Rituály tří stupňů dostaly přísnou podobu, do rituálů byly včleněny 

písně a proslovy. Systém platí jako nejdemokratičtější ze všech německých 

systémů pro tři první stupně po druhé světové válce. Podle Schroederova ritu 

pracovaly německé lóže do zákazu zednářství Nacionálně socialistickou 

vládou, dále byl užíván v německy mluvící části Švýcarska, v Uhrách, 

Rakousku, později i v Československu v německé velelóži Lesing zu den drei 

Ringen. Dodnes jej užívají lóže příslušející pod Spojené veliké lóže Německa. 

V severoamerickém zednářství je standardizován americký, neboli 

Yorský ritus, který je používán převážně v amerických regulérních lóžích vedle 

Starého a Přijatého Skotského Ritu a byl sepsán Thomasem Smithem Webem, 

který byl velmistrem Grand Lodge of Rhode Island12. Tento ritus má pouze tři 

stupně a je silně ovlivněn starým anglickým ritem. Používá deistické rysy a 

odvolává se na universalistické osvícenské filosofické hodnoty. Byl ovlivněn 

americkými Quakery 13. Používají se částečně zapomenuté zednářské zvyky, 

důležitost je kladena na katechismus, je vyžadována znalost provedení rituálu 

zpaměti, důkladné zkoušení zednářů a přísná kontrola „krytí,, dílny. Vzhledem 

k rozlehlosti severoamerického kontinentu existují samozřejmě modifikované 

varianty tohoto ritu, jako například používání písemné kryptografické formy pro 

rituály nebo i čtení písemné formy. 

Yorský ritus mimo tři stupně uznává ještě i celou řadu vyšších stupňů, 

mimo jiné Holy Royal Arch Master a Maltézský rytíř, které mají největší 

význam. 

[3 Handbuch des Freimaurers, s. 132 
Náboženská společnost původem z Anglie. Věřili, že osobnost potřebuje vnitřní osvícení svatým 

duchem. Oficiální jejich název byl Společnost přátel. The Columbia Viking Desk Encyklopedia New 
York: Dell Publishing CO., INC., 1966. s. 656 
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2.2 Starý a Přijatý Skotský Ritus 

Tento ritus byl v 18. století ve Skotsku zcela neznámý a vznikl, jak se 

zednářští historikové všeobecně shodli ve Francii. Původ ve skotské legendě 

odmítla i skotská velelóže tzv. „Skotským patentem" z roku 1836, kde 

prohlásila, že nejsou uznávány žádné jiné stupně než učeň, tovaryš a mistr, 

jinými slovy „janské svobodné zednářství". 

Původ ritu se přičítá skotským regimentům sloužícím francouzskému králi 

kolem roku 1688, ale také jisté lóži v Bordeaux v roce 1744 a i dalším možným 

skotským Jakobínům, kteří hledali úkryt ve Francii po nastolení Hanoverské 

dynastie v Anglii. Skotský zednář Ramsey, jak je popsáno v kapitole o historii 

zednářství, se odvolával na staré dokumenty, že skotské lóže existovaly již 

dříve, než se tvrdilo v Anglii. Původní anglický Antient systém byl rozšířen o 

vysoké stupně, členy se mohli stát jen římští katolíci a vžil se název „skotské 

stupně". V 18. století byla zavedena Nejvyšší Rada 33. stupně a byl zaveden 

nový model ritu. 

Tento ritus se vyznačuje zastáváním politických postojů, které se 

uplatňovaly ve francouzských lóžích a pravděpodobně i sestavováním 

politických programů. Šlo to až tak daleko, že matka anglického krále Karla I. 

byla nazývána matkou Hirama, otce svobodných zednářů. Předpokládá se, že 

původ zvolání zednářů „synové vdovy" je z této doby. 

Velký vliv lze vystopovat i v Americké revoluci 1775, kdy vojenské 

regimenty zakládaly lóže a tajné schůzky sloužily pro politické cíle. V době, kdy 

se americké kolonie rozhodovaly na jakou stranu se přiklonit, poskytovaly lóže 

stmelující prvek mezi navzájem neznámými muži a zednářství zpevňovalo 

loajalitu pro americkou věc. Je známo, že Benjamin Franklin, iniciovaný v 
paříži, společně s markýzem de Lafayette, velmi vlivným francouzským 

zednářem, významně přispěli k úspěchu Američanů proti Angličanům při 

vytvoření nezávislého státu v Americe. 
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Řádové stupně začínají od 4. stupně, čili smí být přijat jen iniciovaný 

zednář, který se už stal mistrem v nějaké jiné lóži janského typu. Řád je často 

v kontaktu s politickým děním, má velkou působnost na obou amerických 

kontinentech. Přestaveným řádu je Suverénní veliký komandér, který řídí 

Nejvyšší Radu 33. stupně. V současné době se tento ritus již značně odlišuje 

od zednářství tří stupňů. V janských lóžích modrého zednářství musí být 

prohlášena nezávislost na Skotském ritu, jinak nemají lóže statut regulérnosti. 

Jak bylo uvedeno na počátku kapitoly o řádu, jsou zde uvedeny jen 

nejzákladnější údaje o nejčastějších ritech a ještě s omezením na Evropu. 

V celosvětovém pojetí svobodného zednářství existuje bohatá škála dalších 

ritů, zde neuvedených, např. ze španělské a portugalské jazykové oblasti a 

samozřejmě z dalších zemí Asie a Afriky. Základní princip je však pro všechny 

rity stejný, jak již bylo uvedeno, je to rituální práce v dílně k zednářským 

účelům zasvěcené a rity mají původ v osvícenské Evropě. 
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I 

3. Vznik svobodného zednářství 

3.1 Osvícenství, zvláště v Anglii. 

Před dobou osvícenství se společnost Evropy ocitla v přerodu. 

Všeobecně se společnost skládala ze tří stavů: šlechty, duchovenstva a třetího 

stavu. Pod pojem třetí stav se zahrnoval zbytek společnosti, což ovšem byla 

většina obyvatel. Třetí stav byl strukturovanou skupinou a na první pohled se 

dalo rozlišit obyvatelstvo měst a venkované. V 18. století se evropská města 

po období válek, hladomorů a epidemií ocitla v období obrovského rozmachu. 

Vznikal průmysl, obyvatelstvo se masově stěhovalo z venkova do měst, kvetl 

obchod a rozvinul se politický život. Města se rozrůstala, obyvatel kvapem 

přibývalo a s tím i nové problémy a výzvy, které musela měnící se společnost 

řešit. Nejrychleji rostla anglická města v čele s Londýnem, který měl kolem 

devíti set tisíc obyvatel. Francie měla před revolucí 1175 měst a největší z nich 

Paříž, měla šest set tisíc obyvatel. Na lberském poloostrově největší město 

Madrid mělo sto šedesát tisíc obyvatel. Měšťanstvo se stávalo 

neopominutelným faktorem společenského života, který musela šlechta a 

duchovenstvo vzít na vědomí a definovat vzájemné nové vztahy společnosti. 

V některých částech Evropy se podařilo městům vytvořit samostatné politické 

útvary nebo dokonce republiky, např. švýcarské spříseženství, Spojené 

nizozemské provincie, samostatné městské republiky jako benátská, janovská, 

Lucca a San Marino. Všechna ostatní evropská města podléhala 

monarchistickým režimům. Určitou nezávislost měla německá města Frankfurt, 

Norimberk a Augšpurk, ale hlavně tři hansovní města - Brémy, Hamburg a 

Lübeck.14 

Pokrokovým prvkem přinášejícím novoty byli ve městech od pradávna 

obchodníci. Osmnácté století přineslo historicky nebývalý rozmach i nové 

možnosti obchodu a lidé se stávali stále náročnější ve svých potřebách. 

Zámořské cesty a kolonizace podpořily rozmach dopravy, která pronikala do 

14 IM HOF, U. Evropa a osvícenství, s. 46-52 
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stále odlehlejších oblastí. Přenesení částí výroby na venkov a spotřeba 

produkce ve městech vyvolaly rozvoj přepravy nákladů. Začalo se 

experimentovat s parním pohonem. Nastalo přeskupování a hromadění 

majetku, vznikali noví zbohatlíci mezi měšťany, kteří toužili podobně jako 

šlechta vlastnit honosná venkovská sídla. 

V očích šlechty však takové osoby byli vetřelci. Zvláště obchodníci byli 

v opovržení větším než právníci. Šlechta ještě dokázala povolit cestu do 

nižšího šlechtického stavu měšťanům, ale obchodníci se do něj málokdy 

dostali. Ostatně ani neměli čas na dvorské radovánky, lov, hry a ženy, protože 

byli většinou na cestách a tvrdě pracovali. Obchodníci společně s řemeslníky 

vytvořili města. Řemeslo se však dostalo do krize. Doba, kdy cechy diktovaly 

ráz města, již uplynula. Nový rozvoj společnosti přispěl k rozpadu cechů, přesto 

že cechovní příznivci a strážci starých privilegií se snažili postavení cechů 

uchovat. Žárlivě sledovali vzestup podnikatelů, továrníků a velkostatkářů. 

Přechod k podnikání ve velkém a přenesení práce na venkov byl možný jenom 

odstraněním cechovních řádů. 

Na společenském žebříčku třetího stavu stály pod uvedenými vrstvami a 

rolníky pestré sociální skupiny, jejichž společným znakem bylo, že byly 

k službám nebo se pohybovaly na okraji společnosti nebo dokonce mimo 

společnost. Byl to lid v sociálním smyslu nikoliv však ve smyslu národním, jak 

jej idealizovalo období romantismu. 

Šlechta měla ještě svou nižší vrstvu, totiž vojenskou šlechtu. Důstojníci 

pocházeli zásadně z řad šlechticů, vojáci pak byli jen z nižších vrstev a jejich 

postavení bylo prabídné. Služba byla tvrdá, posádkový život jednotvárný a 

tresty ponižující a kruté. Armády se ukazovaly navenek s oslnivou parádou a 

byly pastvou pro oči měšťanstva, barevné uniformy působily jako magnet na 

děvčata. Situace pro prosté vojáky však byla beznadějná, protože povýšení na 

důstojníka nepadalo v úvahu. 

Většina lidí nesla svůj úděl příslušníka nižší vrstvy v odevzdanosti do boží vůle. 

Osmnácté století začalo velkou válkou o španělské dědictví, na které si 

činili nárok francouzský král Ludvík XIV. i habsburský císař. Nastala doba 
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velkých spojenectví, proti Francii se spojila Velká Británie s habsburskou 

monarchií a nakonec dosáhly úspěchu. Další války propukaly na severu 

Evropy, pak začal spor o polské a rakouské nástupnictví a nastal prudký 

vzestup Pruska s Fridrichem II. Války na moři i na souši přinášely vítězství a 

porážky na všechny strany, ale obyčejně končily za účastí delegací při 

ceremoniích slavnostního míru. V zájmu mocenské rovnováhy, která byla 

žádoucí, se na politické mapě Evropy přesouvaly celé země. Události té doby 

byly velmi komplikované. Politická rozhodnutí se tvořila mezi Londýnem, Paříží 

a Vídní v součinnosti s Petrohradem, Berlínem a Madridem. 

Tehdejší stavovský svět zůstával uzavřen v rámci tradičních struktur, 

proto se nemohl stát pro osvícenské hnutí opravdovým vzorem. 

Kosmopolitismus šlechty narážel na její přesvědčení, že nerovnost mezi lidmi 

je správná. Představám osvícenců mohla vyhovovat jen Anglie. Tam vládla 

jistá otevřenost svobodomyslných tradic s vládou parlamentu, podporovaná 

prolínáním šlechty s měšťanstvem, doplněná svobodou tisku a náboženskou 

tolerancí. Anglie se stávala vzorem ideálního státu. Francie byla zatížena 

dědictvím netolerantního absolutismu a podobným příkladem se stát nemohla. 

Vzory však byly hledány i jinde, v Severní Americe nebo ve Švýcarsku, které 

se stalo téměř objevem pro přírodovědce, hory a jezera přitahovaly zcestovalé 

'ordy. Za nimi přicházeli návštěvníci ze všech koutů světa a dojmy nadšeně 

sepisovali do cestopisů, které se staly oblíbeným čtením. Zájem osvícenců 

Přešel na obyvatele Alp. Do přírodní krajiny byl přenesen politický aspekt a 

opovrhovaná alpská demokracie se náhle stala ideálním státním zřízením. 

Napomáhala tomu okolnost, že ve švýcarských městech byla uznávaná 

osvícenská elita, která psala německy a francouzsky. Vynořil se historický 

mýtus republikánské země s okouzlujícím příběhem o tyranobijci Vilému 

Tellovi. 

Realita byla však jiná, kosmopolitním problémem zůstávala otázka 

mírové koexistence mezi státy. Po zveřejnění Erasmova díla Querela pacis 1S, 

kde byl vysloven apel na lidstvo, aby si uvědomilo nesmyslnosti válek, se 

IM HOF.U. Evropa a osvícenství, s. 88 
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teoretici práva a teologie pokoušeli vymyslet nějaký model nového uspořádání 

světa se zajištěným mírem. 

Začala vznikat společenská sdružení, obyčejně jako výsledek diskusí 

v kruhu přátel. Přátelství mělo pro osvícenství základní význam a bylo hlavním 

tématem všech tehdejších spisů. Společnost přátel16, měla za úkol přispívat k 

reformě neutěšeného stavu v kulturní sociální i hospodářské oblasti. Lidé toužili 

po nápravě světa. Velká utopie osvícenství se měla uskutečnit na poli 

rozvíjející se vědy, kulturní vzdělanosti a na povznesení sociální péče. 

Nejpopulárnějším výrazem se stalo v celé Evropě slovo societas17. Zpočátku 

se to chápalo jako činnost stejně smýšlejícího okruhu přátel, brzy však se 

dospělo k názoru, že bez účinnější organizace se málo dosáhne. Nastalo 

období získávání členů hodlajících se podílet na financování a spolupráci pro 

konkrétní cíle. Vznikají spolky, jejichž nejvyšším orgánem je valná hromada, ve 

které mají všichni členové rovná práva a konečné rozhodnutí je pak závazné 

pro všechny členy. Výkon rozhodnutí pak přísluší volenému výboru 

s předsedou, tajemníkem a pokladníkem. Je to naprostá novinka ve 

společenském chování skupin obyvatelstva. 

Brzy jsou vytvářena sdružení, kterým se začalo říkat učená společnost 

nebo akademie18. Akademie si kladly dost vysoké cíle, co nedokázaly 

university, měla přinést dobrovolná práce nadšenců. Největší zájem byl o 

přírodní vědy, rozvoj jazyků, literatury a studium dějin, což byly většinou obory, 

které university nerozvíjely. Tam se stále lpělo na teologii a právech. 

Anglie se vydala na pole přírodovědného bádání a kolem roku 1660 byla 

ustavena Royal Society of London for improving Natural Knowledge19. Tato 

nová instituce významně ovlivnila dění ve všech monarchiích Evropy. Podobné 

společnosti se začaly vyskytovat po celém evropském kontinentu. 

, 7 I M HOF,U. Evropa a osvícenství, s. 90 
Societa = společnost společenství, sdružení. Akademický slovník cizích slov. A-Z. Praha: Academia, 

2001. s. 699. 
19 HOF,U. Evropa a osvícenství, s. 91 

IM HOF.U. Evropa a osvícenství, s. 92 
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Jinou formou provozování debat byly salony. Byl to nový druh konverzace na 

rozdíl od konverzace v soukromí. Místem, kde se nový styl rozvinul, byla 

oslňující Paříž. Ženy šlechtického, později měšťanského původu zavedly nový 

způsob komunikace, ve vyhrazené dny zvaly soukromé osoby do svých salonů, 

aby se vedly diskuse na určená témata. Byly to intelektuální kroužky 

vzdělaných přátel, kteří si často zvali i přátele ze zahraničí. Vznikaly tak 

neformální akademie bez organizační struktury, přesto se značnou působností 

na všeobecnou vzdělanost. Zpočátku byl hlavní zájem o literaturu a verše, ale 

později se stále více uplatňoval filosofický přístup k diskutovanému tématu. 

Salony ve Francii měly značný vliv na veřejné mínění, sehrály pozitivní úlohu 

až do francouzské revoluce, která všechno změnila. 

V Anglii vznikaly kluby, které však byly čistě pánskou záležitostí, ale 

některé plnily podobnou roli jako francouzské salony, když se dokázaly 

pozvednout ze sociální uzavřenosti, např. Scriblerus Club (1714) 

Ve stejné době vzrůstá význam kaváren, jako míst, kde se ve veřejném 

prostředí a méně exkluzivním než v salonech scházeli spříznění debatéři a dali 

základ k jinému druhu spolčování, což byly čtenářské společnosti. Scházeli se 

v nich nadšenci pro krásný jazyk a jím psanou literaturu. Vznikaly také 

čtenářské společnosti, které neměly zájem o přírodní vědy a literaturu, ale o 

obstarávání knih, ve kterých se provozovalo různé předčítání a diskuse, což 

bylo zvlášť oblíbené v Německu. 

Další formou spolčování byly obecně prospěšné společnosti21, které si 

vzaly za cíl zvelebení hospodářství a sociální péče. Podobné následovaly na 

francouzském venkově, v habsburské monarchii i ve Španělsku. Jejich 

zaměření bylo hlavně na reformy v místě jejich působení. Ve Španělsku 

sehrály tyto společnosti dosti velkou roli a bylo jich kolem 70, jejich činnost 

ochabla s příchodem francouzské revoluce, protože se ocitly v jejím víru a 

nakonec pod francouzskou okupací. 

IM HOF, U. Evropa a osvícenství, s. 100 
První takovou společnost! byla Society for the Improvment ofHusbandry, Agnculture, and other useful 

Arts v Dublinu 1731. IM HOF, U. Evropa a osvícenství, s. 105 
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Zednáři zaujali mezi osvícenci přední místa, protože organizační struktura a 

kosmopolitní charakter jejich řádu odpovídal osvícenským představám 

institucionálního rámce. 

Zednářská shromáždění zahrnovala společné hostiny s přednáškami a 

diskusemi a sbírkami na chudé. Lóže si udržovaly vlastní knihovny, téměř jako 

čtenářské společnosti. Důležitou roli sehrála korespondence mezi lóžemi. 

Vládla zednářská solidarita, dluhy poctivého bratra převzali ostatní, nemocní 

spolubratři byli podporováni. Svobodní zednáři vědomě stáli na přelomu 

starého věku baroka a nové epochy, nového světla. Svou novou interpretací 

křesťanské tradice prosazovali smysl humanitárního osvícenství. V pozadí 

můžeme vytušit anglickou Glorius Revolution 22, s jejím působením na urovnání 

stavovských a náboženských rozdílů a zdůrazňování práv každého občana a 

člověka. Podmínkou ovšem bylo vedení ctnostného života, řízení se laskavostí, 

lidskostí a být přítelem bohatých i chudých. Zednářské hnutí stojí zároveň na 

pozici dávných křesťanských představ a přitom obhajuje osvícenské 

křesťanství nebo deisticky pojaté přirozené náboženství. Náboženské rozdíly 

jsou relativní a členy mohou být příslušníci všech náboženství. Lóže byly 

školami s přednáškami o správném chování, ctnostech a toleranci. Hnutí 

rozbíjelo svírající náboženské tradice a společenské přehrady při zachování 

víry v Boha a zděděné náboženské tradice každého člena. Závazek 

k dobročinnosti se projevoval hlavně v Anglii, ale později i v jiných zemích. 

Projevovalo se to přímo například ve zřizování škol pro chudé, zakládání 

chudobinců nebo organizování lékařské pomoci, třeba očkování. Velmi se 

dbalo na udržování mezinárodních styků.23 

3-2 Teorie vzniku svobodných zednářů. 

Skutečný původ svobodného zednářství a jeho rituálů jsou stále 

tajemstvím. Je známo, že ve Skotsku a Anglii existovaly nějaké lóže již před 

Nekrvavá revoluce, kterou byl anglický král Jakub II. zbaven trůnu a dosazeni král Vilém a jeho žena 
Marie. Velký anglicko-český slovník. II. díl, F-M. Praha: Academia, 1992. s. 200. 

I M HOF.U. Evropa a osvícenství, s. 90-132 
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rokem 1700. Nikdo z badatelů nebo spekulantů nebyl schopen věrohodně 

doložit, kdy a jak se svobodné zednářství zrodilo. Teprve od roku 1717 se 

datuje, že čtyři londýnské lóže se dohodly ustavit velikou lóži, která bude 

koordinovat a řídit práci jednotlivých lóží. Rok 1717 je proto považován za 

dokumenty doložený počátek organizovaného svobodného zednářství. Teorie 

jsou různé od inspirace Starým zákonem, templáři, alchymisty, kamenickými 

dílnami i starodávnými mystérii. Bez ohledu na jeho tajemný původ provozuje 

svobodné zednářství v současné době tisíce lóží po celém světě a zahrnuje 

téměř tři milióny bratrsky spojených mužů. 

Zednářská a i nezednářská historická literatura uvádí velké množství 

hypotéz stran vzniku, vývoje svobodného zednářství a vlivů na něj. To platí i o 

názorech na zednářské rituály. Variabilita takových hypotéz vyplývá především 

z nedostatku souvislých a jednoznačných historických pramenů. Přístup k 

historickým pramenům bývá často zaujatě selektivní, až se časem vytvořila 

určitá klišé, odmítající nepochybná historická fakta, vliv některých učení, roli 

některých osobností. V rámci oficiální historiografie svobodného zednářství se 

pak udržují náhledy, které historickým pramenům někdy odporují a zamlžují 

obraz zednářství na způsob ochrany ideologie před nechtěnými vlivy. 

Převládající a takřka oficiální je tvrzení, že svobodné zednářství vzniklo 

postupnou přeměnou dílen operativních kameníků a zedníků, původních 

stavitelů chrámů, v lóže spekulativní s vývojem vrcholícím vznikem Veliké lóže 

Anglie24. Tato verze se však nejeví jako příliš logická ani podložená 

historickými dokumenty. Jde o legendu, kterou zavedl Anderson25 ve své 

Konstituci, přičemž není docela jasné, zda legenda má upřímně podpořit 

Prezentovanou verzi anebo zda má zastřít skutečný stav věci a odvést 

Pozornost jiným směrem zvláště s ohledem na postoje profánního světa. 

Možná, že jde o úsilí nepřipustit tezi, že zednářství vzniklo jinak a z jiných 

Pramenů, než se oficiálně uvádí jako přeměna operativních kameníků na 

spekulativní zednáře. 

II BERÁNEK, J. Tajemství lóží. s. 17-26 
Viz samostatná kapitola o Andersenové Konstituci. Kapitola 3.5. s. 45. 
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Mýty související s mystickou interpretací zednářského budování chrámu 

v Jeruzalémě lze najít už v rosenkruciánských textech a po přenesení do 

Anglie byly spojovány se stavitelskými cechy. Teorie, že zednáři byli 

společností, která se zrodila z rosenkruciánské mánie, během třinácti let mezi 

roky 1633 a 1646 nebyly uznány. Ovšem ani tato verze není doložitelná 

historickými podklady a je také spekulativní. 

Staré manuskripty nazývané souhrnně Staré povinnosti, pocházející 

vesměs ze 17. století, se sice týkaly odborných organizací zednářů a jejich 

operativních lóží, ale neobsahují prakticky nic z filozofie svobodného 

zednářství, takřka nic z jeho symboliky, žádné analogie rituálu a legend, až na 

malou výjimku týkající se výskytu jména Hiram, což je ovšem vazba 

starozákonní a nejsou žádné důkazy o přeměně operativních ve spekulativní 

lóže. Jméno Hiramovo se vyskytuje až po roce 1675 a není zde žádný důkaz o 

spojitosti tohoto jména s jakoukoli tajnou doktrínou. 

Nejčastěji uváděná forma přeměny kamenických lóží v lóže spekulativní-

symbolické, uvedená níže postrádá zřetelné důkazy. Staví pouze a jenom na 

domněnce podporované faktem názvu Freemason a ve svobodném zednářství 

Použité záměrné ke stylizaci do kamenických hutí s jejich názvoslovím, 

instrumenty a podobně. 

Ve středověké Anglii, Francii a střední Evropě panoval názor, že 

kamenící se podstatně liší od jiných řemeslníků. Většina obyvatelstva byla 

Poddána králi nebo svým pánů a lidé nikdy neopustili hranice panství, 

řemeslníci ve městech vyráběli věci, které kupovali kupci a zboží potom dále 

Prodávali. Ale kameníci byli jiní. Kamenné stavby tehdy stavěl jen král, občas 

církev nebo šlechta, málokdy se stavěl kamenný most ve městě, ale vždy 

muselo být povolení od krále těžit kámen. Kameníci putovali hrabstvím podle 

Potřeby místa staveb. Dostatek práce zajišťovaly stavby katedrál, které trvaly 

desítky až stovky let. K takové stavbě bylo zapotřebí mnoho řemeslníků. 

V zásadě se dělili na dvě skupiny. První skupinu tvořili lamači kamene, ti 
těžil i hrubý kámen a pokládali hrubé neopracované kameny do základů a zdí 

staveb. Po nich přicházeli řemeslníci pro jemnější práci kameníci-zedníci. kteří 
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opracovávali mnohem měkčí kameny křídového charakteru a tesali průčelí 

fasád. Fasádnímu kameni se říkalo free-stone26 a zručným kameníkům pak 

free-stone masons27, často zkráceně freemasons neboli český vžitý název 

svobodní zednáři. Poblíž místa stavby stavěli své pracovní sídlo, kterému se 

říkalo lodge28 - bouda. V nich ukládali nářadí a jedli tam v době přestávek 

v práci. Byly to pouze dílny, kde kameníci nespali a nebydleli. Pobývali 

v hostincích nebo jiných sídlech po dobu několika let. Kameníci cestovali za 

prací, ale nebyli to tuláci. Byli řemeslníky s vyhlášenou zručností, které si zvali 

biskupové a děkani kapitul. Ti se často snažili ve smlouvě o práoi omezit 

odchod kameníků před dokončením díla, ale to kameníci odmítali s poukazem, 

že jsou svobodní řemeslníci. Jenom král verboval a nutil zedníky, aby pracovali 

pouze pro něj. Povolávání do roboty nevykonával sám král osobně, ale 

městský úřad nebo cech., který měl královské povolení k řízení řemesel. Cechy 

byly ovládány největšími zadavateli práce, často královskými úředníky. 

Ve středověku byly kamenické cechy organizovány lokálně, aby řídily 

práci svých členů. Cechy zahrnovaly kameníky, pracující s kameny, „předáky", 

kteří vedli práci a „architekty", kteří byli mistry dozorci. Cechy kontrolovaly vývoj 

řemeslníků od učně po mistra s ohledem na kvalitu a vlastnictví cechu a 

opatřovaly pomoc členům cechu v případě potřeby. Kamenické lóže měly sídlo 

v místě práce, kde se zedníci a kameníci shromáždili ke konkrétní stavbě a kde 

dostali instrukce a nářadí k práci. 

Na rozdíl od jiných řemeslníků, byli kamenící spojeni se stavbami pro 

církevní i pro světské pány. Pracovali v těsném kontaktu s biskupy a 

duchovními při stavbách katedrál, kostelů a kaplí ke slávě Boží. Stejně tak pro 

krále a šlechtu při stavbách hradů, zámků a nádherných dvorů, chránících 

jejich domény a zvyšujících jejich moc. 

Aby zachovali cechy a uspokojili jak duchovní tak současné vládce, 

kameníci vytvořili několik zásad, kterými se řídili a které definují jejich 

27 p ' D L E Y > J. Svobodní zednáři, s. 15 
28 R ^LEY' J- Svobodní zednáři, s. 15 

KIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 15 
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mytologickou historii, ustavují jejich místní pravomoc a vyžadují od členů, být 

věrným křesťanem a loajálním poddaným krále. K těmto psaným pravidlům 

přistupovaly ještě hluboce zakořeněné tradiční zvyky. Negramotní kameníci 

užívali pravděpodobně slova, ruční znamení a stisky, aby se navzájem 

prokazovali a zachovávali společná tajemství. Tato tajná znamení 

pravděpodobně chránila před neoprávněným vstupem do lóží nebo zneužití 

Pomoci. Zedníci užívali tajná slova a stisky, aby získali práci, když cestovali za 

prací na různá místa. Původ byl zřejmě ve Skotsku, kde skotští kameníci měli 

těžší pozici, protože v zemi se netěžil vhodný kámen. Učňovská léta byla 

mnohem kratší než v Anglii. Skotští kameníci se snažili posílit své postavení 

sestavením jakéhosi řádu zásad, který znali jen mistři, nikoli však učedníci. Tak 

zamezili, aby učedníci přebírali jejich práci. Tomuto řádu se říkalo Mason 

Worď9 - neboli zákon mistra zednáře. 

Kamenické cechy upadaly s úbytkem staveb hradů, zámků a katedrál ke 

konci 17. století. Místní cechy zvýšenou měrou musely soutěžit o získání 

Práce. Kameníci, zvláště ve Skotsku hledali pomoc a ochranu u šlechty. Přijetí 

vlivu šlechticů v lóžích vyvolalo i jejich širší zájem o kamenictví, který vedl i k 

touze po členství v lóžích. Postupem času tito členové početně převládli. 

V polovině 17. století „přijatí" freemasons v Anglii jako Elias Ashmole30, 

založili širší způsob podobně organizovaného cechovního systému, s přijatými 

Pravidly a znameními pro uznání. Svobodní a přijatí zednáři interpretovali 

cechovní pravidla pouze pro schopné muže, loajální ke královské koruně a 

věřící v Boha. Od roku 1717 systematické a racionální hnutí se vydalo na svou 

historickou cestu. 

Operativní lóže měly výrazně ochranný, cechovní důvod existence. 

Nebyly určené k uspokojení intelektuální potřeby. Připuštění účasti jiných osob 
nemá logiku, neboť je porušením základního principu těchto lóží, ochrany 

Profesního tajemství. Čestné členství nějaké osoby na tom nic nemění. Na 
d ruhé straně není uváděn žádný přesvědčivý důvod, proč by nonmason31 do 

RlDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 19 
v ' z kapitola 3.3. s. 40 
"ezednář 
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kamenické lóže vstupoval. Co by mu takové uskupení nabídlo hmotně či 

duchovně. Podle uváděné teorie navíc mělo k této přeměně docházet v době, 

kdy tehdejší věda učinila stavebnická tajemství veřejnými a samotná 

organizace operativních lóží začala postrádat smysl své existence. Nestojí zde 

žádný důvod, pro který by osoby stejných, zvláště filozofických zájmů, 

nezaložily pro své potřeby jinou, novou organizaci. V Anglii tehdy vznikaly 

tisíce společností nejrozmanitějšího zaměření. Ostatně operativní spolky často 

vykazovaly velmi neetické chování a vlastnosti, proto je těžké uvěřit, že by tyto 

spolky mohly být základem společnosti s exkluzivní etickou náplní. Sluší se na 

tomto místě přiznat, že spekulativní lóže by svým skutečným zednářským 

životem dnešního zednáře nenadchly. Až na malé výjimky to byly spíše stolní 

společnosti, scházející se po práci v hostincích, tedy jakési sociální kluby. 

Teprve s ustavením Velké Lóže přišel znatelný obrat. Rozhodně však 

spekulativní lóže 17. století sdružovaly muže středních a vyšších vrstev 

společnosti, počítaje i šlechtu a duchovenstvo. Šlo tedy o osoby jistého 

společenského postavení, o osoby odlišné od kameníků, se zcela jasnou 

potřebou duchovní anebo alespoň sociální nadstavby. To byla bezpečně 

Příčina jejich sdružování. Názorová blízkost intelektuálně zdatnějších mužů, 

kteří si to mohli navíc dovolit je přijatelnějším motivem. To vše v době tzv. 

vědecké revoluce, rozmachu filozofických učení s jejich sociálně utopickými 

Představami, v době vzniku náboženské tolerance a posilování občanského 

uvědomění. Ovšem také v době občanských válek v Anglii a třicetileté války na 

kontinentu. To vše muselo provokovat i etické myšlení, jež bylo od počátku 

základem svobodného zednářství. 

V literatuře o svobodném zednářství lze nalézt mnoho odkazů na vlivy působící 
n a vznik svobodného zednářství: 

Neoplatonismus a pytagorijský hermetismus jsou dalšími zmiňovanými 

vlivy, z kterých svobodné zednářství čerpalo. Původ slova hermetismus 

vychází z řeckého názvu egyptského boha Thotha - Hermes22, latinsky 

" Hermes byl jedním z nejobratnějších bohů, stal se jejich poslem, ochraňoval stáda, dal lidem blahobyt, 
tyl bohem hlasatelů, dárce řečnického nadání, ale i obchodu, i lsti, podvodu a zlodějů. Ochraňoval cesty 
a Pocestné i na cestě do podsvětí. Slovník antické kultury. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1974. s. 253. 

35 



Mercurius. Jméno je odvozeno od hermů, hromad kamení na cestách a 

pastvinách, doslova to znamená: „ten z hromad kamení". Velká úcta k Hermovi 

Trismegistovi v období renesance se projevila i u alchymisty na trůně císaře, 

Rudolfa II., který sám užíval přízvisko Hermes Trismegistos Germanicus33. 

Katolická církev samozřejmě měla důvod přihlížet k takovému počínání 

s nedůvěrou. Hermetická literatura bývá dělena na spisy lidového hermetismu, 

do níž se počítají spisy o astrologii, alchymii, magii a tajné vědě a pocházejí 

z předkřesťanské doby. Spisy křesťanského období jsou považovány za spisy 

učeného hermetismu. V hermetickém učení je namíchána filosofie s tradici a 

okultním přístupem. Zahalování skutečnosti spojené s tajnou řečí se výborně 

hodilo k udržování iniciačního tajemství, skrývalo mystéria a otvíralo brány pro 

hledání skryté pravdy. Hermetismus spojil antické učení Platona a Pythagora 

se středověkou a renesanční filosofií, které hrály i rozhodující roli ve 

svobodném zednářství. 

Ten, který v dávnověku ovládal techniku, zabýval se chemií, metalurgií, 

medicínou.' astronomií a uměním čísel byl pánem světa. Znalost tajemství 

techniky byla klíčem k ovládání nevzdělaného lidu. Alchymie, slovo arabského 

Původu byla známa již v Mezopotámii, Egyptě a Číně. Předchůdce moderní 

chemie sestávala z filosofie a praxe. Rozšířila se i do medicíny a metalurgie, 

brzo se odvolávala na Herma patrona vědců. Tak se přihodilo, že hermetismus 

a alchymie byly velmi úzce propojeny. Alchymie jako metoda pro přeměnu 

hmoty, učinila samozřejmě objevy na poli chemie, medicíny, díky hledání 

elixíru mládí a metalurgie, hledání přeměny kovů na zlato. Ale pokusy v 

laboratoři měly smysl pouze tehdy, když obsahovaly i duchovní disciplínu. 

Odtud pochází známé sousloví „Oratorium et Laboratorium'"4 u středověkých 

alchymistů. 

Alchymie patří ke starým náboženským proudům a objevila se v Evropě 

12. století jako následek islámské invaze. Duchovní vliv je nepochybný a je 

34
 QEBELEIN, H. Alchymie, Magie hmoty. s. 100 
»Modlitebna a laboratoř". Handbuch des Freimaurers, s. 106. 
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spojen s věhlasnými jmény, nejznámější například arabský lékař Avicena35 

nebo-li Ibn Siná, (980-1037). 

Alchymie dosáhla vrcholu, když se spojila s kabalou, magií a teologií, 

kteréžto vědy se veřejně představily jako neoplatonismus, neopythagorismus a 

křesťanská kabala. Alchymie a zednářství směřují k podobným výsledkům za 

pomoci poznání božské pravdy a doktríny nesmrtelnosti života, používají 

podobnou symboliku. V 18. století do zednářství proniklo mnoho z této vědy, 

pozůstatkem jsou hermetické stupně ve Skotském ritu - stupeň 29, můžeme 

připustit, že kámen mudrců v alchymii a duchovní templ v zednářství jsou 

identické symboly. Alchymistické spisy jsou dnes většinou nesrozumitelné, 

protože se odlišují od moderních teorií přírodních věd, ale musíme si uvědomit, 

že autoři se o nesrozumitelnost i záměrně snažili, aby uchovali alchymistická 

tajemství. Rozkvět přírodních věd v renesanci představoval skutečný návrat k 

přírodě. Příroda se stala hlavním předmětem zájmu učenců a alchymie dospěla 

k okamžiku, kdy bylo v zájmu pokroku přírodních věd nutné potlačit 

dogmatickou složku náboženství, avšak nikoli víru. 

Zednářští encyklopedisté vidí příbuznost alchymie a zednářství v tom, že 

v obou případech se mysticky interpretuje křesťanství a v obou případech se 

užívá přírodní filozofie k interpretaci mikro a makrokosmu prostřednictvím 

matematicko-geometrické magické víry ve všeobecnou harmonii. Alchymie i 

zednářství používají podobným způsobem a za stejným účelem techniky 

»velkého díla". Snaží se dosáhnout dokonalého výsledku, odpovídajícího 

absolutní harmonii, alchymie v přírodě, zednářství v lidském společenství. 

Dosáhnout takového výsledku je snad nemožné, podobně jako dosáhnout 

absolutní pravdy. Alchymie, jako obecná přírodní věda, využívající magie a 

kabaly ke zvládnutí úkolu inspirovala zednářské předchůdce - stavitele řádu. 

Jako alchymisté, i oni použili systém symbolů a alegorii z „velkého díla". Etické 

učení zednářské je zastřeno použitou symbolikou, podobně jako díla 

alchymistů. Není možné budovaný systém učinit zranitelným ze strany 

" Utřídil lékařské znalosti zakládajících se na vědomostech z antického Říma. Jeho knihy byly 
Považovány za zákoníky lékařství a až do renesance byly základními spisy pro studium medicíny. 
GEBELEIN, H. Alchymie, Magie hmoty. s. 131. 
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nezasvěcených, proto utajení, spolu se symbolikou kamenickou, utajení 

sahající k charakteru tzv. tajné společnosti, jež však nemá co skrývat. 

Analogie zednářského „velkého díla" je ve výchově jedince v řádu, 

působením na společnost prostřednictvím členů řádu, nikoli přímo, ale 

zlepšením podmínek a vztahů mezi lidmi ve společnosti, to jsou cíle a poslání 

zednářství. Celý zednářův život, od iniciace až po povýšení na mistra je 

alchymistickou zkušeností při hledání dokonalého kamene mudrců. Iniciace 

hledajícího, zvýšení mzdy i povýšení jsou jakoby opakováním alchymistovy 

práce při výrobě kamene mudrců. 

Se všemi atributy, se všemi detaily chemických operací až k získání 

kýženého výsledku. Podobně, jako při projekci se pomocí kamene mudrců -

projekčního prášku, tvoří z obecného kovu zlato, je mistr zednář jako agens 

vyrobené v třetím stupni, použit v profánní společnosti k zlepšení chování lidí 

na základě příkladu. Tím naplňuje myšlenku Hermovu o jednotě a harmonii.36 

Rituál samotný je reálně prováděný proces směřující k očekávanému 

výsledku velkého díla, podle pravidel obsažených již v alchymistických 

poučkách. Podobnost zednářského rituálu a alchymistovy práce je 

nepřehlédnutelná a zdá se, že i úmyslná. 

Používání symbolů není výsadou zednářství, je to využívání obecného 

kulturního dědictví, podobně jako inspirace Starým zákonem, naukami starého 

Egypta. Originální je základní myšlenka ve spojení s komplexem používaných 

prostředků. Lidské vztahy jsou měřeny stále stejnou etikou. Z tohoto důvodu 

nemusí být zednářství anachronismem, jak někteří tvrdí. Nemíjí se s dobou, je 

stále aktuální a potřebné více než kdy jindy. Řádová smlouva zednáře v 

podobě slibu je závazkem i výsadou, je projevem vůle svobodného zednáře k 

velkému dílu. 

Vliv kabaly na zednářství se považuje za nesporný. Židovská mystika 

(od středověku zvaná kabala, tj. mystická tradice) je součástí židovského 

náboženství - judaismu, vyrůstá z biblických hebrejských textů, na které 

36 „Vše co je dole, je jako nahoře a co je nahoře je stejné jako je dole." GEBELEIN, H. Alchymie, Magie 
hmoty. s. 102. 
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navazuje pobiblická židovská tradice shrnutá v Talmudu. Důležitým momentem 

bylo setkání židovské náboženské filosofie s antickou filosofií, z čehož pak 

čerpala řada středověkých židovských filosofů. Svého vrcholu dosáhla kabala 

v 16. století v galilejském městě Safedu a v 17. století se rozšířila do celé 

Evropy. V době baroka se stala integrální součástí židovské kultury a vystřídala 

na čas původní židovské filosofické směry. Evropští renesanční filosofové, kteří 

si osvojili znalost aramejštiny a hebrejštiny potom vytvořili křesťanskou variantu 

židovské mystiky, tzv. křesťanskou kabalu. Kabala byla potlačena židovským 

osvícenstvím, jehož racionalismus neměl pro mystiku velké pochopení. Kabala 

je někdy mylně spojována s termínem „esoterní nauky", což není oprávněné, je 

totiž mystikou, jako je mystika křesťanská a islámská. 

Kabala svou práci nikdy neskončila, existuje a vyvíjí se do dnešní doby, 

nejedná se o již uzavřenou doktrínu, ani o nějaký učební obor. Jde o 

neustávající hledání Boha a jeho skutků, hledání, které směřuje k obrovské 

sbírce komentářů. Jako vědecký obor, který si pod lupu bere nejen svaté spisy, 

ale i přírodu a život, je kabala tak rozsáhlá, že ani jeden lidský život nepostačí 

na její zvládnutí. Kniha Zohar37 zastínila myšlenkové proudy talmudistického 

období, které je chápáno jako midrašické38 a stala se jakousi biblí formou 

podobenství, ke kterým se svobodné zednářství též přiklonilo. Vztah 

k tajemství, který opravdoví kabalisté zastávají, se stejným způsobem 

projevuje i ve svobodném zednářství. Podobně jako kabala ukazuje svobodné 

zednářství cesty, ale nechce vyznávat nějaké dogma. 

Reakce na vliv alchymie a kabaly jsou pozitivní, i když současně 

zlehčující, ale vliv rosenkruciánského hnutí je popírán, přesto že žádný jiný 

obsah než uvedené vědy nemá. Je to zajímavé, protože zednářští historikové 

se nehlásí ani k dílům tzv. utopicky sociálním té doby, ač teze chrámu 

humanity není nic jiného. Hnutí rosenkruciánů není pro zednářské historiky 

žádným zdrojem zednářství, nepochybně bylo pouze společenstvím mysli, 

přátelským projevem navzájem sympatizujících učenců. Dnes se předpokládá, 

že v daném období organizace rosenkruciánů neexistovala. Šlo o „neviditelnou 

37IDEL, M. Kabala, nové pohledy, s. 21 
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akademii", jež nebyla vidět v podobě organizační struktury a byla vedena spíše 

korespondencí a návštěvami na cestách. 

S jakým myšlenkovým systémem má svobodné zednářství společné cíle 

a prostředky (rituál, symboly) se dozvídáme ze zednářské a historické 

literatury. Je to alchymie, nebo lépe řečeno filozofie doby osvícenství, zpravidla 

pracující s alchymií, kabalou a magii. 

Jiným vlivem byl gnosticismus, nábožensko-filozofický proud vzniklý 

smíšením judaisticko-křesťanského náboženství s různými mystickými prvky 

helénistické filozofie a představami orientálního myšlení, které se na základě 

filozofické spekulace snažil poznat tajemství ukrytá ve víře a dospět tak ke 

spáse. Z poznání sebe sama a poznání Boha vytryskne osvícení, které je 

možné pouze, když se duch oddělí od hmoty. Je tu podobnost s učením 

pythagorejců, filozofického učení řeckého filozofa a matematika Pythagora a 

jeho školy o čísle, jako prapůvodci světa, o číselné mystice, o harmonii a o 

převtělování duší. 

3.3 Ashmole, první doklad spekulativní lóže 

Elias Ashmole (1617-1692), antikvář, alchymista, historik a zakladatel 

prvního muzea v Oxfordu, muzea kuriozit, je velmi významnou postavou 

historie zednářství. Je předně autorem Memoárů, ve kterých poskytuje první 

bezpečnou zmínku o spekulativním, symbolickém zednářství. Popisuje totiž ve 

svém deníku, jak byl přijat mezi Freemasons (tento termín ve spojení se 

spekulativním zednářstvím se objevuje historicky poprvé u Ashmolea) v lóži ve 

Warringtonu dne 16. října 1646 v 16,30 hodin39. Tento muž je nejen 

prokazatelně spekulativní zednář v již existující lóži ve Warringtonu, je také 

jedním ze zakládajících členů Royal Society. Tato dvojí angažovanost bude mít 

v následujícím výkladu jistou důležitost, protože byla příčinou negativně 

laděného tvrzení, že právě Ashmole přispěl vnesením hermetické symboliky do 

38IDEL, M. Kabala, nové pohledy, s. 17-27 
39 Quatuor Coronati Lodge. 2002. s. 81 
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svobodného zednářství v Anglii. Byl klasickým vzdělancem své doby. Ashmole 

představoval jednotu vědy a morálky. Byl členem dvou společností, vzniklých v 

reakci na dobu, v níž žil. Zatímco Royal Society se věnovala poznání přírody, 

zednářství mělo cíle společensko-etické. Společnosti se lišily i použitým 

rámcem. Esoterika zednářů stála proti přísné a nestranné vědě Royal Society. 

Ashmole jako hermetik a alchymista není často připomínán v zednářské 

literatuře, ač jde o důležité aspekty jeho osobnosti a o personální unii 

hermetismu a zednářství. 

3.4 Vznik Grand Lodge 1717 

Britská společnost na počátku let 1700 těžila z období významného 

hospodářského a politického růstu. Velká Britanie v předcházejícím století 

přežila občanskou válku, královraždu a Glorious Revolution. Vznikla nová 

dynastie, když George I. z Hannoveru nastoupil na trůn v roce 1714. Během 

následujících sto let byla Británie těžce sužována Francií, což ji ale nakonec 

vyneslo na pozici globální vojenské a ekonomické velmoci. Londýn se stal 

centrem koloniálního impéria rozprostřeného po celém světě a tisíce 

obchodníků hledalo ve městě svou budoucnost ve vyšší společnosti. 

První generace přijatých svobodných zednářů vzkvétala v této 

kosmopolitní společnosti. Není nijak věrohodně doloženo jak svobodné 

zednářství v Anglii vzniklo. Jsou samozřejmě různé teorie, ale žádné skutečné 

důkazy. Jedním z mála je, že Elias Ashmole byl v roce 1646 iniciován jako 

přijatý zednář. 

Zřejmě ve dvacátých letech 16. století existovaly malé kroužky uvnitř 

kamenických cechů, které nepocházely z kamenických dílen. V devadesátých 

letech se pravidelně scházely lóže v Londýně, existují i zápisky o setkání lóže v 

Yorku. 

Čtyři lóže v Londýně v roce 1717 učinily první kroky ke koordinaci řádu. 

Bratři se setkali v krčmě U jabloně v ulici Charles Street v místě schůzek lóže 
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č.3 a usnesli se, že založí velikou lóži40. Ustavující setkání pak bylo 24. června 

1717 v den svátku sv. Jana Křtitele, tentokrát v pivnici U husy a rožně, v místě 

schůzek lóže č. 1, kde hlasovali zdviženou rukou. Jako nejstaršího 

předsedajícího zednáře si za prvního Velikého Mistra členové zvolili Antony 

Sayera - jako přijatého zednáře a „urozeného pána'M. 

Aby se odlišili od operativních kameníků-zedníků, začali svobodní zednáři 

nazývat své bratrstvo Royal Art (královské umění), Gentle Art (vznešené 

umění) nebo Spekulative Masonry (spekulativní svobodné zednářství) a začali 

užívat zdobené zástěry, které nahradily dříve užívané jednoduché bílé zástěry. 

Nejdůležitější změnou bylo, že vyhlásili svůj původ v prastaré historické linii, 

artikulovali svou filosofii a způsob řízení celého řádu. 

Významnou roli při zakládání veliké lóže sehráli dva muži. Prvním byl 

James Anderson42, který v roce 1723 vydal Book of Constitutions of the 

Ancient and Honourable Fraternity of Free and Accepted Mason43, jako 

závazné nařízení veliké lóže. Je to první historicky doložená zednářská kniha 

vůbec. Vynalézavá historie, víceméně mytologická, předpoklad a spekulace, že 

stopy svobodného zednářství vedou až k Adamovi a do Rajské zahrady, přes 

starověké Řecko a Řím do let 1700. Kniha určila pravidla veliké lóže a 

uveřejnila povinnosti pro zednáře jak se chovat k sobě navzájem a ke 

společnosti jako takové. Anderson také včlenil písně, které se mají zpívat 

během setkání v lóži, i při banketech navazujících na zasedání lóže. Druhé 

vydání knihy bylo ještě v roce 1738 v poněkud přepracovaném znění. 
Mnohem důležitější postavou byl Francouz Jean Théophile Desaguliers. 

Vystudoval teologii a přednášel filosofii v Oxfordu, byl zvolen členem Royal 

Society a později se stal členem správní rady44. Velmi dobře pochopil náladu 
společnosti po revoluci v roce 1688 po nástupu hanoverské dynastie. Uvědomil 

si, že Anglii spravuje a řídi jen aristokracie, která vlastní rozsáhlá panství a 

pozemky. Pokud by se podařilo, aby zednářství zaujalo i šlechtu, pak by 

40 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 42 
41 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 42 
42 Viz kapitola o Konstituci. Kapitola 3.5. s. 45. 
43 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 43 
44 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 43 
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zednářství vzkvétalo a bylo by oproštěno od pronásledování. Se svou 

myšlenkou neměl nakonec žádné potíže. 

Křesťanská církev po staletí hlásala, že všichni lidé jsou si před tváří 

Hospodina rovni, a přitom udržovala a podporovala určité rozvrstvení 

společnosti. Panovníci si však měli uvědomit, že jejich privilegované postavení 

je od Boha, a měli by se před Nejvyšším sklánět v pokoře. A tak se po staletí 

na Velký pátek křesťanští králové "plazili" ke kříži, padali na kolena před 

Kristem a na Zelený čtvrtek omývali nohy žebrákům. Existence společenství, 

ve kterém si všichni byli navzájem bratry, kde ovšem se členy šlechtického 

původu zacházelo s podlézavým poklonkováním, silně oslovovala mnohé 

anglické šlechtice známé svou ochotou sblížit se s nižším stavem. S radostí se 

přidali k hnutí, které historicky navazovalo na slavné biblické postavy a přijalo 

hannoverskou dynastii i protestantské následnictví45. 

Nejstarším oficiálním tištěným dokumentem spekulativního svobodného 

zednářství a veliké lóže je Andersonova Konstituce - The Constitutions of the 

Free-Masons46 z roku 1723. Význam této knihy je dán nejen okolnostmi jejího 

vydání, ale zejména jejím obsahem. Je významným historickým pramenem, 

kde nacházíme normy zednářského práva a také zednářské legendy či mýty. 

Text bývá považován za pokračování starých kamenických rukopisů Old 

Manuscripts nebo Gothic Constitutions47, jak to ostatně v knize uvádí i autor, 

James Anderson, což však zcela jistě nebude pravdivé, protože o zdrojích 

použitých rukopisů není nic známo, on sám je nikdy neuvedl a historikům se 

nepodařilo jejich existenci prokázat. Navíc zadání práce Anderson obdržel od 

organizace Premier Grand Lodge48, jež neměla s operativním zednářstvím 

prakticky nic společného. 

Byl to nejvýznamnější dokument pro nově vznikající lóže, protože v něm 

Premiér Grand Lodge vydala kodex pro organizační a ideologickou formu řádu 

svobodných zednářů, který se stal výchozím dokumentem pro všechny 

45 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 44 -46 
46 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 179 
47 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 179 
48 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 179 
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regulérní lóže na celém světě a dodnes je považován za významný mezník. 

Vydáním konstitucí začala psaná historie svobodného zednářství, započal 

proces tvorby jednotných rituálů, učení a struktury organizace. Každý svobodný 

zednář ví, že kniha Konstituce existuje, ale méně z nich ji skutečně vidělo nebo 

si ji dokonce přečetlo. Znalost bývá omezena na Staré povinnostitištěné 

často v přeformulované podobě. Je to dáno nedostupností knihy nebo reprintů, 

jazykovou bariérou a často i nezájmem. Kniha nebo lépe řečeno knihy jsou 

předmětem zájmu pouze zednářských badatelů. Obsah knihy je však zajímavý 

a vypovídá o první fázi svobodného zednářství v Anglii po roce 1717. 

Klíčovou osobou pro propojení osvícenských myšlenek a Premiér Grand 

Lodge byl John Thephilus Desagulier, který vnesl do svobodného zednářství 

tehdejší nové myšlení, deismus, architektonické principy krásy, soustavu tří 

stupňů a také hlavní organizační principy pro stabilizaci veliké lóže. Přivedl do 

řádu nové členy z řad aristokracie, vědy, umění a kultury za účelem 

povznesení řádu. 

J.T. Desagulier se narodil 13. března 1683 v La Rochelle ve Francii. Byl 

synem pastora francouzské protestantské církve Jeana Desaguliers ve vesnici 

Aitré blízko La Rochelle. Otec hugenot uprchl s rodinou do Anglie. Svého 

dvouletého syna tajně vynesl na loď při útěku z Francie, když protestantští 

pastoři dostali povolení opustit Francii, ale bez dětí50. J.T. Desagulier studoval 

práva v Oxfordu a obdržel doktorát kanonického práva, ale studoval i jiné vědy, 

zejména fyziku. Měl velmi dobré vztahy s I. Newtonem a byl šiřitelem jeho 

zákonů mechaniky. V roce 1714 byl přijat do Royal Society a měl bohaté 

společenské styky na nejvyšší úrovni. Byl iniciován v Rummer and Grapes 

Lodge v Channel Row51, neví se přesně kdy. Byl zvolen velmistrem 24. června 

1719 a volba mu dokonale pomohla realizovat jeho záměry ve veliké lóži. 

Posílil roli velikého mistra, vytvořil funkce činovníků ku pomoci velikého mistra 

a funkci náměstka velmistra. S jeho přičiněním pak byl zvolen první šlechtic za 

velmistra, když se jeho nástupcem stal vévoda Montague, též člen Royal 

49 Součást díla Konstituce od Andersona, viz kapitola o Konstituci, kapitola 3.5. s. 45. 
50 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 43 
51 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 181 
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Society. Vletech 1722-23 byl Desagulier náměstkem velmistra a později byl 

nominován do výboru čtrnácti učených bratří, kde sehrál podstatnou roli pro 

tvorbu konstituce řádu, spolupracoval na textu a určoval osvícenské 

konstrukce. 

3.5 Konstituce 

Reverend James Anderson (1680? - 1739) bude navždy spojován s 

oběma oficiálními knihami Konstitucí. Anderson byl kompilátorem obou vydání, 

v prvním edici není autor uveden (ostatně to nebylo tehdy nic výjimečného), ve 

druhém vydání je již jako autor přímo označen. 

Byl původem Skot a působil v Londýně jako duchovní presbyteriánské 

církve. Doklady o jeho iniciaci se nezachovaly. Zajímavé je, že byl členem 

stejné lóže jako Desaguliers. Rummer and Grapes Lodge měla ještě jednoho 

významného člena, kterým byl George Payne, druhý velmistr veliké lóže a 

autor části Konstituce. 

V roce 1721 byl Anderson velikou lóží pověřen sepsáním starých, tzv. 

Gothic Constitutions52, a to novou, lepší formou. Výsledek práce předložil v 

roce 1723 jako Konstituci svobodných zednářů53. Jeho práce měla dvě části. 

První byla o historii řádu dokonce už od Adama a druhou složkou byla část 

normativní, Staré povinnosti a Reguiations. Pro část líčící historii řádu, byl 

Anderson později mnohokrát kritizován. Vytýkalo se mu, že jeho text je 

nesmyslný, odporující historii a původ řádu je vymyšlený. Výčitky na adresu 

Andersona jsou trochu neoprávněné. Anderson nepsal skutečnou historii 

svobodného zednářství, on vytvořil legendu a zde hlediska pravdivosti 

nefungují, takto nelze mýty posuzovat. 

Anderson vytvořil mýtus, zvláštní legendu, která akcentuje něco zcela 

jiného než samotné zednářství. Jde spíše o dějiny oné vědy, která je základem 

52 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 183 
53 Quatuor Coronati Lodge, 2002. s. 183 
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Reverend James Anderson. 

Obr. č. 2 
Tvůrce první psané Konstituce, James Anderson 
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zednářské nauky, tedy o dějiny geometrie a architektury, výklad harmonie 

přírody a člověka podle pravidel stvoření. 

Anderson nemohl myslet vážně, že by prvním zednářem byl biblický 

Adam. Podání Andersonovy historie zednářství je expozicí celé rozsáhlé 

legendy, která ve výkladu končí jeho současností, kdy už je historie plná 

užitečné faktografie. Pokud tedy Anderson vytvořil mýtus, je důležité, co 

sděluje a nikoli zda je pravdivý. 

Volné vypravování historie zednářství podle Andersona je následující: 

„Veliký Architekt a Veliký Mistr Všehomira stvořil všechny věci v souladu s 

Geometrií. Adama stvořil nakonec ke svému obrazu a do jeho srdce vložil onu 

vznešenou Vědu. To Adam brzy pochopil, když Bůh pro něj pořídil dům, 

přiměřený a příjemný k přebývání, odpočinku a ochraně před počasím. Tak 

také vznikl první Templ čili místo Víry. To se stalo v prvním roce po Stvoření. 

Když byl Adam z Ráje vyhnán do širého světa, zachoval si nabyté vědomosti, 

zejména z Geometrie. Tyto základy zachované v srdci byly časem zpracovány 

v podobu pohodlných pouček v souladu se zákony proporcí přejatých z 

Mechaniky. A toto Umění Mechaniky dalo učencům možnost zjednodušit 

základy Geometrie do jisté metody, jež je nyní základem veškerých věd, 

zvláště Architektury. Adam předal tyto znalosti svým synům a ti zbudovali Lóži 

(dům) za použití oné Geometrie...."54 

Původ Geometrie, skutečného řádu, podle kterého je na počátku světa 

stvořeno celé Universum Velikým Architektem je božský. Bůh předal tuto vědu 

člověku a sám do běhu stvořeného dále nezasahuje. Tento deistický přístup 

Andersona se v budoucnosti stal jedním z mezníků svobodného zednářství. Je 

výrazným projevem osvíceneckého pohledu na existenci Boží. Deismus a 

liberalismus jsou dvěma základními principy Enlightenment t- osvícení55. 

Geometrie použitá jak Velikým Architektem, tak člověkem je zárukou 

54 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 187 
53 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 187 
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přiměřených proporcí, harmonie a krásy. Umění Mechaniky, jež se v textu 

objevuje poněkud nepochopitelně, je asi přínosem Desaguliersovým, jenž byl 

horlivým propagátorem Newtonova učení. Mechanika v době osvícenství byla 

moderní vědou, která přidala geometrii dynamiku studiem působení síly a 

pohybu. V samotném textu je tedy příznakem pokroku a revoluce ve vědách. 

Architektura, jako náplň operativního zednářství, je symbolem spojení 

Moudrosti, Síly a Krásy, tedy harmonie. Chrám lidství, tento cíl spekulativního 

svobodného zednářství, nelze chápat jinak než, jako symbol harmonie lidské 

koexistence. 

Z tohoto pohledu není důležité, z jakých pramenů Anderson vycházel, 

jak je použil a přemoduloval v zednářskou legendu. 

Změna stylu výkladu nastává, když vyprávění dojde k době, ve které 

Anderson žil a kdy také vzniká spekulativní zednářství. Zde jde o jakousi 

kroniku Řádu. Je známo, že v počátku existence veliké lóže, nebyly pořizovány 

zápisy a není proto dostatek dokumentů o činnosti veliké lóže. Anderson dostal 

dodatečně za úkol provést rekonstrukci takových zápisu a ve druhém vydání 

konstitucí z roku 1738 se objevuje relativně subjektivní líčení života Řádu, s 

daty a jmény činovníků, seznamy lóží, apod. Anderson vnesl do anglického 

zednářství novou terminologii označování stupňů. Jde o skotské názvosloví, 

kdy první stupeň se od té doby označuje Entered Apprentice-vstupující učeň 

(dříve jen Apprentice), druhý stupeň Fellow craft-tovaryš řádu (dříve Fellow). 

Zavedl také termín cowan- naslouchač, falešný svobodný zednář, vetřelec do 

zednářské lóže56. 

Ve druhém vydání je pak rozšířené líčení History of Masony. 

Výklad zednářské historie je vystřídán Starými povinnostmi (The Old 

Charges)57, které jsou dostatečně známe i z českých publikací a dostupné 

snadno v českých knihkupectvích. 

56 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 189 
57 Quatuor Coronati Lodge, 2003. s. 189 
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Základní povinnost, hovořící o Bohu a náboženství je vůbec 

nejdůležitější. Pojednává o základní kvalifikaci svobodného zednáře, o jeho 

závaznosti k Řádu a ne k nějakému konkrétnímu náboženství nebo víře. Je to 

osvícenský postoj té doby, který přeformuloval názory na Boha a náboženství. 

Deismus v takovém pojetí vidí v Bohu pouze sílu počátečního stvoření řádu a 

počátečního impulzu. Bůh zůstává vně, již dále do běhu světa nezasahuje. 

Vtiskl přírodě zákony, o svět lidí se už nestará. Starost o život a svět je na 

člověku, na každém jedinci. Deismus ruší vztah mezi Bohem a světem, popírá 

zjevení a zázrak, odmítá christologii, odstranil zprostředkování Boha 

náboženstvím a církví. Vše ponechává rozumu, po člověku se žádá pouze 

mravně vedený život ve smyslu rozumové etiky. Přirozeným důsledkem je 

liberální přístup k otázkám víry, který v zednářství umožňuje, věrné přátelství 

mezi těmi, kteří by si jinak byli zůstali cizími. 

Ve Starých povinnostech je hned na začátku zdůrazněno, že jestliže 

zednář pochopil správně Umění, nebude nikdy hloupý ateista. Musí být také 

dobrý a poctivý muž, čestný a spravedlivý. To je hlavní osvícenské pojetí 

Starých povinností. 

Organizační součástí konstituce jsou The General Regulations of the 

Free and Accepted Masons58. Jde o soubor předpisů od druhého velmistra 

Premier Grand Lodge, George Payna, jimiž se upravuje vytvoření, postavení a 

činnost Veliké Lóže a jednotlivých lóží, včetně předpisů stanovujících práva a 

povinnosti činovníků. Soubor předpisů není systematický a Anderson, jemuž 

bylo uloženo včlenit Regulations do textu, se ve druhém vydání snaží tyto 

předpisy komentovat. Ve druhém vydání už Regulations uvádí ve dvou 

paralelních sloupcích, kdy v levém sloupci je znění původní a v pravém je 

nová, jím komentovaná verze. 

Konstituce obsahuje ještě tzv. aprobaci, tj. sankci Veliké Lóže, její 

ztotožnění se schváleným textem a doporučení lóžím tuto knihu používat v 

celém jejím rozsahu. 

58 Qualuor Coronati Lodge, 2003. s. 190 
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Druhé vydání z roku 1738 navíc obsahuje celou řadu dalších 

podrobností, z nichž některé jsou cennými prameny informací jako náhrada 

dobových dokumentů. Součástí textu je i několik zednářských písní, textově 

obsáhlých, jež byly sborově zpívány při různých příležitostech. 

Pozdější další vydání konstitucí byla různě upravována zednářskými 

vydavateli. Anderson zavedl několik klíčových prvků, které určily vývoj 

svobodného zednářství. Přestože uvedená Konstituce byla průběžně 

revidována, byly zachovány základní zásady v konstitucích všech regulérních 

velikých lóžích. Andersenovy práce vymezily účel svobodného zednářství a 

zůstaly trvalou tradicí. Nejdůležitějšími body jsou, že svobodným zednářem 

může být pouze dospělý muž dobrých morálních zásad s dobrou pověsti, 

nemůže být ateistou a musí být loajální k zákonům své země a dbalým 

občanem. Navíc Andersenovy práce ustavily ideu, že lóže svobodných zednářů 

musí být nejdříve prozkoumána velikou lóží, aby mohla být uznána za legální a 

smí provozovat jen rituály schválené nadřízenou velikou lóží. Trval také na 

tom, aby všichni činovníci byli vybíráni podle jejich osobních vlastností a ne 

podle stáří, bohatství nebo sociálního postavení. 

Nezáleží na tom jakého postavení, titulů či úspěchů dosáhl člen lóže ve 

veřejném životě, všichni svobodní zednáři mají stejný titul „bratr" ve všech 

lóžích. Osobní nebo veřejná identita se nerozlišuje uvnitř lóže. Naproti tomuto 

účelem bratrství je zlepšování vnitřního ducha člověka prostřednictvím práce 

v lóži a tak i zlepšení způsobu života v jeho veřejné roli. 

3.5 Modré a červené zednářství 

Svobodní zednáři v Londýně brzy zaujali pozornost veřejnosti. Již od 

roku 1726 byly zprávy o jejich aktivitách a obřadech otiskovány v místních 

novinách. Tisky vedly Angličany k názoru, že se jedná o kluby bláznů. Mnoho 

mužů přesto začalo vytvářet vlastní jakoby zednářské kluby a toužili po členství 

v lóži. Čtyři lóže, které vytvořily velikou lóži v Londýně nevyhnutelně byly 

povinovány bratrstvím, ale neměly pravomoc nad všemi jinými staršími, 
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"příležitostnými" lóžemi nebo rádoby novými zednářskými kluby ve městě a 

roztroušené po celém království. Výsledkem zednářské popularity bylo, že se 

první veliká lóže dostala do konfliktu se všemi nově vytvořenými velikými 
lóžemi. V roce 1736 byla zorganizována Veliká lóže Skotska v Edinburghu. Po 

zbytek století byly ustaveny více než čtyři veliké lóže v Anglii postupem času. 

Nejvážnější výzva pro první velikou lóži vzešla od irských svobodných 
zednářů žijících v Londýně. Mnoho z nich bylo obchodníky, kupci, řemeslníky a 

jiných individualit z nižších tříd, kterým pravidelně byl odmítán vstup do 

Londýnských lóži. Odmítali totiž uznat jedinou autoritu veliké lóže a v roce 1751 

si zorganizovali vlastní velikou lóži. Prvním vůdcem a velikým sekretářem byl 

Laurent Dermott, irský cestovatel, malíř a později úspěšný obchodník s vínem. 

V roce 1756 vydal brožuru Ahiman Rezort: or A Help to a Brother59, ve které 

prohlásil, že první veliká lóže zbloudila z pravé cesty zednářských zásad, které 

má veliká lóže opatrovat. S označením první veliké lóže známkou Modern -

moderní60, prohlásil svou velikou lóži, přestože byla mladší, za Ancient-

starobylou61 a doslova roztruboval zednářskou legitimitu jako více oprávněné 

lóže. 

Ancient lóže vzbudily zájem u méně vlivných a méně vzdělaných mužů 

na anglickém společenském žebříku. Místo důrazu na sociální aspekty 

svobodného zednářství šířili Ancients své úsilí o získání různorodých skupin 

mužů. Ancient svobodné zednářství se stalo prostředkem pro šíření 

obchodních kontaktů, potvrzování poct bezúhonnosti, zlepšování chování a 

vědomostí a navíc inspirovalo zájem, stát se vlivným a uctívaným 

džentlmenem. Ancient veliká lóže byla protivníkem pro Moderns ve dvou jiných 

důležitých aspektech. Ancient záměrně vydávala povinnosti a záruky pro 

jakékoliv seskupení zednářů, kteří o to požádali. Lóže se brzy zformovaly mezi 

britskými regimenty, mezi společnostmi obchodníků a kupců v rozrůstajících se 

koloniích Británie. Od roku 1780 Ancient Grand Lodge vydala stovky záruk pro 

lóže v Indii, Severní a Jižní Americe. Ancients byli rovněž aktivní v inovacích 

59 TABBERT, M. A. American Freemasons. s. 27 
60 TABBERT, M. A. Američan Freemasons. s. 27 
61 TABBERT, M. A. Američan Freemasons. s. 27 
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rituálů a symbolů. Oproti zednářům Modems, kteří pracovali pouze ve třech 

stupních, Ancients ustavili přídavný stupeň Royal Arch, který více rozvíjel 

legendu o Šalamounově chrámu při přestavbě chrámu po návratu Židů 

z babylonského exilu. Volně podle starých písemných podkladů je drama 

stupně Royal Arch věnováno ztracené kryptě nalezené dělníky při přípravě 

rekonstrukce chrámu. Skutečný původ stupně Royal Arch je opět utajen, 

podobně jako prvních tří stupňů. 

Rivalita mezi velikými lóžemi Modern a Ancient trvala až do počátku let 

1800. Tehdy několik členů Modems vstoupilo do stupně Royal Arch. Na druhé 

straně Ancients následovali tradici Modems v tradiční šlechtické patronaci. 

Nakonec se veliké lóže Modems a Ancient dohodly, že se přeci jen spojí. Tlak 

na spojení přišel z několika směrů. Za prvé, někteří zednáři patřili do obou 

seskupení lóží a přáli si ukončit organizační svár. Za druhé, konflikt mezi 

velikými lóžemi vyvolával nešváry v aristokratických kruzích. A konečně, irské, 

skotské a zahraniční veliké lóže si přály jednoznačné rozhodnutí o legitimitě, 

výsadním právu, rituálech a pravidlech. Míru bylo nakonec dosaženo a 

harmonie převládla v roce 1813, kdy Jeho výsost Vévoda z Kentu, Veliký mistr 

Ancient Grand Lodge, instaloval svého bratra Jeho výsost Vévodu ze Sussexu, 

Velikého mistra Modern Grand Lodge, jako Velikého mistra United Grand lodge 

of England. Instalace nového velikého mistra byla nejlehčí částí sjednocení. 

Sjednocení starých rituálů, obřadů a zákonů sjednocené veliké lóže trvalo ještě 

mnoho let. Zednářství prvních tří stupňů je svobodnými zednáři všeobecně 

interpretováno jako „modré zednářství".62 

Skotský zednář, jmenovitě Chevalier Andrew Michael Ramsey (1680?-

1743) neočekávaně zavedl nový systém zednářské historie a rituálů. Když jeho 

spřátelení Skotové James Anderson a William Preston viděli jeho zednářskou 

regulaci, vyvolalo to ještě více nesvárů a chaosu. Syn pekaře, Ramsey, se stal 

vojákem po ukončení university v Edinburghu. V roce 1702 bojoval ve 

Flandrech pod velením Vévody z Malborough. Zůstal na kontinentě, 

konvertoval ke katolické církvi a stal se rytířem Řádu sv. Lazara. Vysoce 

62 TABBERT, M. A. American Freemasons. s. 24-28 
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inteligentní a talentovaný Ramsey byl přijat do skotské komunity, která uprchla 

do Francie po sesazení katolického krále Jakuba II. z britského trůnu. Psal 

knihy o náboženství a mystice. Ramsey se pravděpodobně stal zednářem 

někdy v letech 1728 -1730 a zůstal zednářem až do své smrti 1743. 

Ve své přednášce pronesené v Paříži 1737, Ramsey prohlásil, že 

svobodné zednářství není odvozeno od kameníků, ale od rytířů křižáckých 

Templářů.63 

Podle Ramseye, Templáři, kteří byli postaveni mimo zákon na počátku 

14. století zachránili svá tajemství, která způsobila jejich konflikt s církví a 

francouzským králem a skryli se ve skotských kamenických dílnách. Navíc 

způsoby a zvyky, jakými ukryli svá tajemství, je udržely mezi neznalými 

kameníky a ochránily před nevěrci. Ramsey často opakoval své přednášky a 

zavdal podnět ke zrodu spousty jakoby zednářských řádů. Francouzští katoličtí 

aristokraté, kteří nikdy nechtěli uznávat britské řemeslné cechy, brzy houfně do 

nového zednářství vstupovali. Pro romanticky založené zednáře bylo milejší 

pocházet z pronásledovaného církevního rytířského řádu než mít původ v 

odborářském spolku kameníků-řemeslníků. V těchto nových "odpadlých" 

řádech byly provozovány i nové rituály a obřady. Nově vytvořené vyšší stupně 

potlačily třetí stupeň mistra svobodného zednáře a stupeň Royal Arch a byly 

napočítány až do 99. stupně. Některé tyto rituály byly organizovány do 

samostatných ritů. V britském svobodném zednářství byly tyto stupně omezeny 

jen na šlechtu, kde působila touha po mystických rytířských řádech, které 

uchovávaly esoterické znalosti a zachovávaly hierarchii. Šlechtici neměli v 

úmyslu tvořit více rovnoprávnou společnost zvyšováním bohatství obyčejných 

lidí. Přes odmítavý přístup tradičních anglických lóží к omezení podobných 

"neregulérních" a "utajovaných" aktivit, Evropané všech národností v průběhu 

18. století používali zednářské zásady a rituály pro politické, intelektuální a 

mystické účely. 

Pro tak zvané vyšší stupně, ve skutečnosti přídatné se mezi svobodnými 

zednáři vžilo označení „červené zednářství".64 

63 RIDLEY, J. Svobodné zednářství. s. 76 
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4. Obsah a učení SZ 

4.1 Nosná legenda "modrého" zednářství 

Svobodné zednářství převzalo pro konstrukci své legendy biblické 

příběhy, ale ve zcela pozměněné formě, jména, historické včlenění a 

zastávané úřady aktérů jsou podobné, ale biblický děj rozvádí zcela jiným 

směrem. Legenda o Hiramu Abifovi čerpá z biblického textu První Knihy 

Královské, kapitola, 4. a 6. Jméno Hiram má několik způsobů psaní, podle 

osob, na které je vztahován nebo přepisu z jiných jazyků, např. Chíram v textu 

české Bible, Chúram, Chíram-Abi, Adon-Chíram64 V textech českých zednářů 

je běžně užíváno jméno Hiram. 

V první knize Mojžíšově v kapitole 4. ve verších 16-22 je popsán 

rodokmen Tubalkaina, prvního zpracovatele kovů. Jeho prapůvod je 

odvozován od Adama a jeho syna Kaina až po Lamecha, jehož žena Zilla 

porodila Tubalkaina, „kterýž byl řemeslník všelikého díla od mědi a od 

železa."65 Jméno Tubalkain užívají svobodní zednáři jako sdělované heslo ve 

třetím (někde v prvním) stupni při poučení kandidáta a je považován za prvního 

operativní zednáře. 

Původ legendy o stavbě chrámu v Jerusalemě je převzat ze Starého 

zákona. Chrám v Jerusalemě je pro židy posvátným místem do dnešních dob a 

v jejich každodenní modlitbě je chrám vždy připomínán. Legenda o Hiramovi 

líčí děj, který v bibli vůbec není uveden. Tam je podrobně popsáno jak král 

Šalamoun vyzval Chírama, aby mu postavil dům Hospodina, protože jeho otec 

David pro neustálé válčení nestihl takový úkol splnit. Zednářská legenda 

zdramatizovala stavbu chrámu a rozvinula děj o vraždu mistra stavitele 

chrámu. Znění legendy je různě obsáhlé podle autorů a obedience, kde se 

vykládá, po smyslu však všude stejné. Velmi podrobně je popsána v knize 

Legenda Svobodných zednářů, kterou napsal Peter Francis Lobkowicz. Pro 

63 TABBERT, M. A. American Freemasons. s. 29-32 
64 BOUCHER, J. Zednářská symbolika, s. 307- 308 
65 Bible Svatá. Kralický text z roku 1613. Praha: Kalich, 1969. s. 8 
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stručnost nám postačí legenda podle textu rituálu třetího stupně vydaném v 

roce 1932 a sepsaném Jaroslavem Kvapilem. O Jaroslavu Kvapilovi bude ještě 

zmínka v kapitole o historii českého zednářství, protože byl nejen významnou 

veřejnou osobností, ale i věhlasným zednářem. 

Legendu pronáší řečník v rituálu třetího stupně a všichni aktéři 

shromáždění kolem symbolického hrobu ji podle jeho přednesu provádějí. Roli 

zavražděného a z hrobu pozvednutého mistra zastává kandidát - tovaryš 

povyšovaný do stupně mistrovského. 

V originálním znění je legenda popsána půvabným archaizujícím jazykem. 

Stručný obsah je následující: 

Tři tovaryši, kteří se chtěli zmocnit výsad mistrů, Hirama napadli v 

chrámu, když skončil své rozjímání a požadovali, aby jim prozradil tajemství a 

hesla mistrovská, když mistr odmítl jim vyhovět, rozhodli se jej zavraždit. První 

tovaryš jej zranil u vchodu severního, druhý u brány jižní, mistr vždy poklesl 

v kolenou, ale vždy se opět vzchopil a teprve u brány východní dostal 

smrtelnou ránu palicí do čela. Mrtvolu ukryli tovaryši pod hromadu odřezků a 

štěpin. Později ji vyhrabali a zakopali na návrší a místo si označili akáciovou 

ratolestí. A právě díky této ratolesti objevili Hiramovo mrtvé tělo tovaryši, kteří 

se na příkaz krále Šalamouna vydali mistra hledat. 

Tovaryši jedné lóže nalezli ratolest a pod ní Hiramovo tělo, oznámili králi 

Šalamounovi smutnou zprávu. Král Šalamoun jim přikázal přenést tělo do 

hrobky důstojné jeho významu, a protože smrtí mistra stavitele chrámu se 

původní tajemství ztratila, přikázal, aby si zapamatovali všechna znamení, 

dotyky a slova, která postřehnou při otevírání hrobu a ta se pak stanou 

znameními náhradními. První tovaryš se pokusil pozvednout mistra z hrobu 

dotykem učňovským, ale neuspěl, po něm druhý tovaryš dotykem tovaryšským, 

který také neuspěl, až teprve třetí, který použil uchopení lvím spárem a pěti 

dotyků byl úspěšný, a když se mistrova hlava sklonila na jeho rameno, 

rozechvěn zašeptal slovo, jenž se stalo slovem mistrovského stupně. Takto 

potvrzena náhodná znamení, dotyky a slova používají svobodní zednáři jako 
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znamení náhradní, „dokud jim doba nebo okolnosti nevrátí tajemství 

původní".66 

Tělo bylo odneseno patnácti tovaryši oděnými v bílé zástěry a bílé rukavice a 

uloženo v sousedství svatyně. 

Legenda o Hiramovi, jak ji během iniciačního obřadu prožívá uchazeč, 

který představuje samotného Hirama, je symbolické drama, jež ze současného 

zednářství činí nikoli pozůstatek starověkých mystérií, nýbrž jejich pokračování. 

4.2 Nosná legenda "červeného" zednářství 

Legenda „červeného" zednářství není jedním příběhem, ale celou sérií 

legend vztahujících se k jednotlivým stupňům. Jejich podrobný výklad by 

vystačil na samostatnou knihu. Legendy jsou rozděleny do skupin podle 

stupňů.67 

4.-14. stupeň jsou „Lóže zdokonalování" a všechny stupně se nazývají 

„nevyslovitelné" a to proto, že jejich smyslem je zkoumání a úvahy o 

nevyslovitelném jménu Božím (odvolání na Starý židovský zákon, že jméno 

boží nemá být vysloveno). Podobně ve Skotském ritu je míněno, že základní 

kvality Boží se slovy nedají popsat. Stoupání po stupních začíná Hiramovou 

legendou s dodatkem, že po smrti Hirama byl chrám dostavěn několika 

nejlepšími mistry, ztracené slovo, což je vlastně slovo Boží, bylo objeveno. 

Legenda končí odjezdem krále Šalamouna na cesty, na kterých přináší oběti 

jiným bohům a mnoho lidí jej následuje v odpadlictví. Jako trest pro Židy, kteří 

se odvrátili od Boha je židovské království vypleněno a Židé jsou odvlečeni do 

otroctví v Babylonu. Posvátné sloupy Šalamounova chrámu Jakin a Boas jsou 

strženy a roztaveny. 

Legenda pak pokračuje v kapitule Rose Croix, jsou to stupně 15 - 18, 

kde je na rituální bázi stavěn „Druhý Templ". Ve všech dalších stupních jsou 

66 KVAPIL, J. Rituál třetího stupně, s. 35 
67 Základní informace jsou použité z interních instrukcí pro povyšované vydané Nej vyšší Radou 33 

stupně České republiky. 
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pak odvolávky na Bibli, kabalu, alchymii a výklady spousty různých symbolů a 

různých smýšlených legend. 

Stupně 19-30 „Stůl Rytířů", jejich legendy čerpají mimo jiné z témat 

legend o králi Artušovi a z historie rytířů Templářů. Třicátý stupeň Rytíř Kadoš 

nebo Rytíř černého a bílého orla má za úkol obnovit moc řádu a všechny síly a 

důstojnost člověka, tak jak byl stvořen k obrazu Božímu. 

Stupeň 31 a 32 patří do Komory Poradců a jejich legenda se zaobírá Knihou 

smrti podle papyrů ze starého Egypta, legendami o nesmrtelnosti a mumiích, 

skarabech, talismanech a jejich symbolických významech, a ve 32 stupni se 

zkoumá „Královské tajemství" s odvoláním na islámskou Persii a hinduistickou 

Indii. 

33. stupeň - Rada Inspektorů je již vrchol organizační struktury a slouží 

k ovládání a řízení řádu. 

4.3 Symbolika stavby chrámu humanity 

Podle zednářské literatury utvářely vývoj zednářství na počátku 18. 

století tři rozlišné prvky - náboženství (víra), kamenictví (síla) a osvícenství 

(krása). Biblický příběh stavby Šalamounova chrámu spojil všechny tyto 

základní prvky. Uvnitř lóže muži různého vyznání přijali "Templ" jako symbol 

odkud mohly vzrůstat úcta a bratrská láska. Pro Židy byl Templ vyvrcholením 

jejich smlouvy s Bohem, pro křesťany to byla reflexe příchodu biblického města 

božího Nového Jerusalema. Templ jako dům Boží, Abrahamův, Mojžíšův a 

Ježíšův, se stal nábožensky neutrálním symbolem pro zednářskou spiritualitu a 

bratrskou lásku, ke které se všichni věřící v boží bytost mohou upínat. 

Jako starodávná stavba v čase a místě byl Templ otevřen pro mytologické 

interpretace. Podle písma, Šalamoun získal moudrost od Boha, aby postavil 

chrám ke slávě Boží. Šalamoun (965-931 př. o. I.) zdědil po svém otci silnou, 

rozsáhlou a bohatou říši sahající i mimo území Izraele. Byl významným 

vládcem starověku, rozdělil říši na dvanáct administrativních obvodů se 

zodpovědným správcem, ale zahraniční obchod byl královským monopolem. 
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Obr. č. 4 
Model Šalamounova chrámu, sestavený přesně podle popisu v Bibli 

v měřítku 1:50, pod vedením Prof. Dr. Otomara Keela, uložený na 
Univerzitě Freiburg, uvedený v knize Es werde Licht od Alfreda Messerli. 



Král dal postavit v Jeruzalémě chrám podle fénického vzoru a fénickými 

řemeslníky. Historikové se domnívají, že král sám vykonával bohoslužebné 

obřady a plnil úlohu kněze a obětníka68. Templ postavený někdy kolem roku 

966 před Kristem stál téměř 400 let, než byl rozbořen Babyloňany. Jako dům 

Boží se chrám stal předmětem mnoha morálních a vědeckých pojednání. 

Někteří přírodovědci, například Isaac Newton věřili, že v architektuře a 

ornamentech Templu jsou ukryty matematické a geometrické klíče k poznání 

Boží přirozenosti a jeho skutků. 

Šalamounův chrám je velmi podrobně popsán v Bibli v První knize 

Královské, kapitole 7. Stručnější popis je při rituálech vždy opakován ve 

druhém stupni při lekci řečníka pro poučení tovaryšů. Templ v Jeruzalémě byl 

žhavým náboženským středem. Na tomto svatém místě byl a je uznáván Bůh, 

který řekl. "já jsem Hospodin, Bůh tvůj, kterýž jsem Tě vyvedl ze země 

Egyptské, z domu služby. Nebudeš miti bohů jiných přede mnou. Neučiníš 

sobě rytiny, ani těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi 

dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí.1,69 Za vlády krále Nabuchonodzora 

(587/586 př. K.) byl chrám vypleněn a zbořen, ale za padesát let později byl 

znovu vybudován v menší rozloze. Stavitelé se po staletí inspirovali biblickým 

popisem chrámu a stavěli podobné temply, například v Benátkách, které se 

podle křižáků nazývaly "Nový Jerusalem" byl postaven dóm sv. Marka jako 

monumentální verze Šalamounova chrámu. 

Ranné skotské zednářství používalo Templ jako symbol k sjednocení 

iniciačních rituálů. První stupeň - přijatý učeň. začíná symbolicky na chrámové 

"šachovnicové dlažbě", kde kandidát dostává instrukce o morálce, ctnosti a 

zásadách bratrství. V druhém stupni tovaryš symbolicky vystupuje po 

chrámovém schodišti a je vzděláván v architektuře, svobodných uměních a 

vědách, aby se intelektuálně povznesl. Třetí stupeň - svobodný zednář mistr, 

začíná v nedokončeném a nevysvěceném svatém místě, kde kandidát 

převezme úlohu zavražděného stavitele chrámu mistra Hirama. Dosažením 

68 MAYER, D. Kapitoly z židovských dějin. s. 43 
69 Bible Svatá. Kralický text z roku 1613. Praha: Kalich, 1969. s. 75 
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třetího stupně je člen zavázán stavět chrám Boží ve svém srdci a je zavázán 

zásadám práce v bratrské lásce, pomoci a pravdě i mimo komunitu zednářů. 

Lóžový templ má symbolicky představovat vesmír. Pomyslný řetěz 

spojující bratry z celého světa má tvořit most tolerance na základě 

kosmopolitismu-světoobčanství, most má překonávat předsudky o rasách, 

národech a náboženských vírách. Zednáři se považují za stavitele 

neviditelného chrámu, který nazývají chrámem humanity. Přijatí učni pracují na 

hrubém kameni a mistr lóže jim dává následující poučení: "Hrubý kámen, na 

kterém pracujete, je symbolem vás samých. Pracujte na hrubém kameni bez 

ustání, abyste ukázali krásné formy, kterých je schopen. Opracovávejte jej až k 

jeho jádru, aby mohl sloužit jako úhelný kámen chrámu, toho chrámu, který 

stavíme ke slávě Velikého stavitele všehomíra. "70 

Zednářské rituály se odehrávají v lóži, která se tradičně považuje za 

templ. Pro svobodné zednáře mají velký symbolický význam dva sloupy před 

vstupem do chrámu. Tyto dva sloupy nazývané "J" a "B" (Jakin a Boas), jsou 

ve všech zednářských templech po celém světě. V chrámu má být černobílá 

mozaiková-šachovnicová dlažba, která má symbolizovat polaritu mezi světlem 

a temnotou, kterým je člověk ve své existenci vystaven. 

4.4 Kamenická terminologie, symbolický metajazyk 

Inovační použití architektonických metafor soustředěných na Templ učinily 

zednářské rituály zajímavými pro současníky a vytvořily speciální mluvu mezi 

členy řádu. Symbolický jazyk a instruktážní systém svobodného zednářství 

jsou většinou odvozeny od středověkých kamenických dílen. Aby se svobodní 

zednáři odlišili od kameníků a zedníků zavedli názvy operativní a spekulativní 

zednářství. Zatímco kameníci byli cechem určeným ke stavbám budov, 

70 MESSERLI, A. Es werde Licht. s. 44 
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svobodní zednáři jsou předurčeni pro stavby ducha - řádem pro výchovu 

lepších mužů. Operativní zedníci byli sdružováni v dílnách nebo lóžích, kde se 

učili zacházet s kamenickým nářadím, aby opracovali kameny pro stavby. 

Spekulativní zednáři nazývali své dílny "symbolickými lóžemi" a přijali 

symbolické významy kamenického nářadí, aby rozlišili způsoby práce, 

s jasným cílem další reflexe, k sebevzdělávání, aby se stali platnými a 

užitečnými členy bratrské komunity. 

Každý zednářský stupeň má svá posvátná slova a hesla, kterými se 

zednáři celého světa poznávají a prokazují. Posvátná slova se nesmí 

vyslovovat pouze hláskovat a to při poznávacím dotyku. Je zakázáno sdělovat 

hesla a slova osobám profánním. Při vstupu do lóže má být každý vstupující 

zednář přezkoušen, zda zná vstupní heslo do dílny. V zednářské literatuře 

samozřejmě existují různé výkladové slovníky běžně užívaných zednářských 

výrazů a zájemce si může dokonce najít i slova "utajovaná". 

Jules Boucher v knize Zednářské symbolika uvádí zednářský slovník s 

vysvětlivkami i s výkladem symbolů. Nutno poznamenat, že kniha je psána 

pouze s ohledem na francouzské zednářství, které je převážně považováno za 

neregulérní, přesto, že počet neregulérních a neuznaných lóží ve Francii je 

mnohem vyšší než uznaných. V knize je zcela pominuto svobodné zednářství 

anglické a německé, ale kdo se chce dozvědět význam tajných slov a dotyků 

může je tam najít. 

Symbolický jazyk se dále projevuje ve znění celých rituálů, které mají být 

prováděny v tradičním archaickém pojetí v jazyku přizpůsobeném době vzniku 

kodifikovaného svobodného zednářství. Tradiční zednářské země s 

nepřerušeným vývojem lóžového života taková znění rituálů mají a užívají. V 

českých lóžích uznaných a regulérních zednářů se užívá znění, které na 

základě starých cizojazyčných rituálů sepsal a vydal velký český zednář 

Jaroslav Kvapil v roce 1932. 
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4.5 Rituál 

Rituál, chápaný jako slavnostní obřad podle neměnného souboru 

předpisů a zvyklostí zvyšuje intelektuální schopnosti členů a učí je umění 

paměti. Původním smyslem společenských rituálů bylo slavností přijetí nového 

člena, uvedení do společenské komunity. Rituály mají mnoho forem, které 

mohou sestávat z jednoduchých postupů, které jednotlivec koná každodenně 

nebo jde o komplexní formu, jako např. svatba, promoce obřad přerodu 

chlapce v muže. Zednářské rituály se týkají tajemství s vlivem na duši nebo 

vědomí muže. Tajemství existovala od pradávných časů, konaly se obřady 

v utajení, s poznávacími znameními a jejich sdělováním kandidátům při 

zasvěcení. 

Rituál s krásnou symbolikou je nejpodstatnějším zednářským dědictvím. 

Velikost a majestátnost zednářství spočívá v užívání prastarých doktrín a 

symboliky a tento symbolismus je duchem zednářství. Důvody existence rituálu 

v zednářství jsou nepochybné. Rituál plní jednak funkci iniciační a je 

esoterickou technikou sdělování zednářského učení. Říká-li definice 

zednářství, že jde o etické učení vykládané v symbolech a znázorňované v 

alegoriích, je rituál v lóži určený právě k esoterickému podání tohoto učení. 

Rituál je formálně dodržovaný tradiční sled akcí, dějů, úkonů, gest a 

přednesů, s určenými rolemi jednotlivých aktérů, v řádovém oděvu, v 

předepsaném prostředí, čase, osvětlení, hudby a rekvizit. Podobá se 

divadelnímu představení, ale s tím rozdílem, že rovnocenně důležití jsou 

současně herci i diváci, všichni hrají nějakou roli a přitom sledují průběh děje. 

Virtuální realita divadla je v podstatě stejná, jako virtuální realita rituálu. Jde v 

obou případech o umění, směřující v oblasti ducha a fantazie k analogické 

účinnosti. Hlavní úloha provedení rituálu leží na činovnících lóže a na těch, 

jichž se drama týká, objektech rituálu-kandidátech. Průběh rituálu je přesně 

stanoven, nic není náhodné, vzniká představení označované jako rituál, který 

ve své účinnosti má splnit dané poslání. 
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Rituál se odehrává v zednářské dílně. Ta má předepsaný tvar i dispozici, 

zařízení s určenými místy všech aktérů. Dílna má obdélníkový půdorys, vstupní 

dveře dílny musí být na opačné straně než stolec mistra lóže umístěného vždy 

na Orientu -Východě. Kolony - řady sedících zednářů jsou severní a jižní, 

sezení se stolky pro činovníky jsou od východu k západu, přes jih až po místa 

strážce a dveřníka na jihozápadní straně. Předepsanou výbavu tvoří stolec s 

"velkými světly", tapis-koberec, sloupy, kladiva, nářadí příslušného stupně, atd. 

Dílna, prostředí kde se rituál odehrává, je zednářský templ vyžadující řádné 

krytí.71 Krytí znamená, že v dílně nesmí být nikdo nepovolaný, ale ani zvenčí 

nesmí nikdo naslouchat. Po tradiční kontrole, zda jsou přítomni jen regulérní 

zednáři, zda činovníci znají své povinnosti pro rituál, mistr lóže otevře dílnu a 

teprve tehdy je templ připraven pro zednářskou práci. Princip dílny je stejný 

kdekoli na světě, je to podmínka úspěchu práce, rituálu. 

Účastníci rituálu jsou trojí: prostí zednáři v kolonách a hosté-činovníci 

z jiných lóží na Východě, činovníci lóže a konečně objekt rituálu, kandidát-

iniciovaný. Role účastníků jsou zásadně různé. Nositeli akce jsou pouze 

činovníci lóže, ale všichni přítomní nenahraditelně naplňují rituál. Rituál není 

možný, aniž je povinná minimální sestava úplná, (pět zednářů mistrů tvoří lóži 

a sedm ji činí dokonalou) kromě účasti hostů, kteří nejsou nutnou podmínkou 

rituálu. Rozlišení aktérů viditelně naznačuje již jejich oblečení. Všichni zednáři 

jsou ustrojeni jednotným předepsaným způsobem, v současné době v černém 

společenském obleku. Činovníci nosí odznaky svého úřadu, ostatní zednáři 

mají lóžové klenoty příslušnosti ke svým lóžím, všichni mají bílé rukavice a bílé 

zástěry. 

Oblečení kandidátů naopak je totálně odlišné a je uzpůsobeno 

předpisům každého stupně jinak. Odlišnost ustrojení kandidáta naznačuje, že 

do prostředí zpočátku právoplatně nenáleží, připomíná spíše blázna z 

tarotových karet. Dlužno dodat, že shodnost ustrojení všech přítomných 

zednářů má velký význam. Je znamením příslušnosti, sounáležitosti, rovnosti a 

důkazem význačnosti chvíle. Nezanedbatelná je též kvalita estetická, zlepšující 
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vizuální prožitek, navozující sváteční pocit. Odlišení činovníků odznaky 

zastávaných úřadů je naopak věcí praktickou. Prostředí i účastníci jsou takto 

připraveni na práci-rituál, "co se bude hrát"72. 

Pátráme-li po vzniku a předepsané podobě rituálu i důvodu jeho obsahu, 

musíme hledat ve starých spisech. Víme, že současný rituál zcela jistě 

neexistoval v dnešní podobě před rokem 1724 a naopak jistě ano po vydání 

Prestonových Lectures roku 1772. V té době byl kodifikován rituálový předpis 

uplatňovaný s nepodstatnými odchylkami zednáři po celém světě až do dnešní 

doby. Zkusme si popsat rituál a posléze najít odpovědi na položenou otázku 

jeho vzniku. 

Rituál má totiž také své žánry, zednáři pracují rituálně různě, nejčastěji 

v pracích iniciačních, ale i v jiných, příležitostných. Jsou prováděny rituály 

valného shromáždění, nastolení (dosazení mistra lóže a činovníků lóže), 

Janské slavnosti, smuteční, vzpomínkové apod., "scénáře" jsou sice různé, ale 

vždy pevně strukturované. Všechny mají společné a vždy stejné - otevření a 

uzavření lóže. Vždy neproměnlivě opakovaný prolog a epilog. Je to konstrukce 

dramatická, s hlubokým významem. Otevření a uzavření lóže provází vždy 

stejný postup kontroly oprávněnosti přítomných, předepsaných náležitostí k 

práci samotné, způsobů osvětlení dílny, v závěru práce pak úklid tapisu i 

bratrské rozloučení v řetězu. 

Stejnost těchto dvou fází je důležitá. Jde o důvěrně známé a opakované 

postupy navozující totožnou atmosféru jako minule a jako vždy. To má umožnit 

cestu k soustředění na práci a po ukončení připraví zednáře na návrat do 

profánního světa. 

Mezi otevřením a uzavřením lóže probíhá hlavní drama - nosná část 

rituálního programu. Provedení rituálu musí odpovídat požadavku 

neselhávajícího mystického zážitku pro iniciovaného. Proto jsou v rituálu dva 

okamžiky z tohoto hlediska rozhodné. Prvním je tzv. „shock of entrance"73, 

vstupní otřes, druhým tzv. „shock of enlightmenť74, mohutný vjem z osvícení. 

72 Quatuor Coronali Lodge, 2002. s. 74 - 78 
73 Quatuor Coronati Lodge, 2002. s. 77 
74 Quatuor Coronati Lodge, 2002. s. 77 
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Účel práce v dílně se plní v iniciaci kandidátů všech tří stupňů - v 

rituálech, obsahujících celé zednářské učení se zednář dozví, co potřebuje na 

cestě k cíli, ke světlu, obdrží všechny informace o nástrojích, postupech, 

pravidlech řemesla a zvláště, jsou mu sdělena tajemství a legendy jednotlivých 

stupňů. Jak naloží s vědomostmi a poznatky, kterých se mu dostalo, je pouze 

na něm a jeho imaginaci. Rituál nabízí vše, ale nenutí nikoho, aby bral. Poznej 

sám sebe, vše musíš učinit sám, pracuj na svém kameni. 

Rituál je předepsanou řadou konání symbolického obsahu, řetězem 

dialogů či monologů s interaktivním a naučným smyslem za aktivní účasti 

všech přítomných. Důležitým a slavnostním momentem je vždy slib v daném 

stupni. Nedílnou součástí rituálů je i hudba, vybízející k vjemu harmonie, ke 

koncentraci, ale i k rozptýlení - má posílit sváteční prožitek práce. Klíčovým 

pojmem rituálu je světlo. Světlo jednak ve významu duchovního osvícení, 

jednak ve smyslu praktického osvětlení dílny zažehnutými svícemi po 

starodávném způsobu. Proto i dramaturgie osvětlení dílny musí být organickou 

součástí probíhajícího děje rituálu, od počáteční temnoty až k jasnému 

rozzáření světel ve slavnostní chvíli. Z tohoto pohledu se rozlišují velká a malá 

světla75, ale i scénické osvětlení dílny. Jazyk rituálů odlišuje práci v dílně od 

ostatního světa, je poetický, lehce archaizující, plný symbolů a alegorických 

příměrů, v profánním světě je nepoužitelný. 

Podrobný popis rituálu po stránce formální, jak se jeví v příměru 

k divadelnímu představení, však mnoho nenapovídá o jeho skutečném obsahu 

a ani vylíčení jeho obsahu nic nepoví nezasvěcenému. Je tomu tak proto, že 

vůbec nejdůležitější podmínkou porozumění smyslu rituálu je přímá účast, 

aktivní prožitek. Účastí je nutné rozumět nejen fyzickou přítomnost, nýbrž 

hlavně intelektuální a citový aktivní vjem s vlastní snahou o prožití. Takový 

mystický zážitek nelze ničím nahradit pro pochopení smyslu rituálu a jeho 

esoterické sdělení. Stejně jako v životě každého jedince, vlastní zkušenost a 

prožitek jsou nenahraditelné a nesdělitelné. 

75 Pojmy vysvětlené v části o řádech, kapitola 2. s. 17. 
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Hluboký zážitek má být pro kandidáta trvalým a nezapomenutelným 

poučením. Zasvěcení bez uvedených parametrů může zmařit úspěšnou cestu 

zednáře systémem zednářských stupňů. Iniciační start ve stupni prvém je 

vůbec nejvýznamnější. Přechod z profánního světa do života řádového je 

zpočátku málo pochopitelný. Navíc podstatnou část rituálu kandidát nevidí -

projde jím se zakrytým zrakem. Právě tím má být posílen akustický vjem 

vyvolávající soustředění na pronášená slova a jejich smysl. Prostorová 

orientace je omezena, hledající tápe, je veden, podpírán a různě varován, není 

připraven na budoucí děje. To vše na kandidáta dolehne po úvodním čase 

osamocení stráveném v komůrce rozjímání v kontaktu jen se zednářem 

zahaleným černou kápí, který jej odrazuje od vstupu, pokud úmysly kandidáta 

nejsou poctivé. Před úlevným sejmutím roušky při poskytnutí prvního světla je 

kandidát podroben několika zkouškám, stále ve tmě, cestám labyrintem a 

skládá zejména zednářský slib.76 

Iniciace má dvojí účel. Je formálním přijetím kandidáta do zednářského 

společenství, ale také prvotním impulzem na cestě ke světlu, poskytnutím 

návodu pro hledání směru prostřednictvím symbolů a legendy. Kontrastní a 

úlevné pokračování představuje pro iniciovaného učně účast při dokončení 

rituálu prvního stupně a má být mystickou zkušeností a první výbavou 

začínajícího zednáře na jeho cestě za poznáním. S každou další účastí v 

opakování rituálu prvního stupně učeň postupně objevuje, co sám prožil, vidí, 

co se s ním dělo při jeho iniciaci, začíná chápat slova, myšlenky, děje, tehdy je 

schopen vcítit se do pocitů nového iniciovaného kandidáta. 

Myšlenkové podněty přináší rituál zprostředkovaně pomocí symbolů a 

alegorií, v legendách a ponaučeních. Účinnost takových sdělení je dána 

prožitkem či mystickým zážitkem, jenž sám je nepřímý ve svém významu. Ten, 

kdo podnět přijímá, musí být k tomu disponován a účinně zasvěcen. Sdělení by 

mělo mít kvalitu pochopitelnosti, musí být významné z hlediska zednářské 

filosofie a nesdělitelné jinak, není možné je popsat. „Provokující pravidlo 

vyzývá, musíš se přičinit sám, musíš sám hledat skutečný a použitelný obsah a 
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to po celou cestu zednářským životem"77. Zednářství se projevuje v rituálu, co 

je jeho obsahem se však nesnadno popisuje. Každý zednář by zcela jistě 

odpověděl jinak a přitom nepochybně upřímně. V závislosti na tom, co mu 

zednářství svými nepřímými podněty přináší. Rituál a jeho prožití je soukromým 

tajemstvím každého svobodného zednáře. 

Rituál je také médiem, zprostředkuje pochopení systému. Hovoříme-li o 

smyslu a účelu rituálu, o jeho účinku, musíme mluvit o očekávání na straně 

jedné a výsledku na straně druhé. Očekávání může být naplněno, překonáno 

nebo výsledek bude daleko za očekáváním. Půjde vždy o subjektivní 

hodnocení, ale důsledky by měly být objektivní, v zájmu zachování řádu by 

měly naplnit očekávání. Bude záležet na obsahové formě i kvalitním formálním 

provedení rituálu. Všechno důležité by se mělo dít při rituálu, jde o jediný 

prostředek řádové komunikace, iniciace a výuky. Pokud se tak nestane, 

nepůjde již o svobodné zednářství. 
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Obr. č. 5a 
Hledající se zakrytým zrakem je přiveden do lóže 

Obr. č. 5b 
Přísaha kandidáta s rukou na knize svatých zákonů u stolce mistra lóže 



Obr. č. 5c 
Vstup povyšovaného tovaryše do mistrovské lóže 

Obr. č. 5d 
Rituál třetího stupně, podle legendy zavraždění Hirama Abiffa palicí u východní brány 



T4«A« 
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Obr. č. 5e 
Ukládání kandidáta třetího stupně do hrobu 

Obr. č. 5f 
Kandidát na mistra leží v hrobě v rituálu třetího stupně 



5. Svobodní zednáři v Čechách - historický přehled 

5.1 Rakousko-Uhersko 

Dějiny českého zednářství souvisejí s minulostí zednářství Rakouska-

Uherska, ale organizovaně začínají až se vznikem Československé republiky. 

Zednářské lóže na českém území existovaly už od poloviny 18. století, stejně 

jako jinde ve střední Evropě, ale byly jen německé. Čeští zednáři po rozpadu 

císařství měli o minulosti zednářství dost málo povědomí. Jednak nebyla žádná 

česká kontinuální tradice, která by minulost objasnila, ani neexistovalo české 

odborné zpracování dané tématiky. 

Největší zásluha v oblasti bádání o českém zednářství je připisována 

Josefu Volfovi79. Ten časově označil první lóži v Čechách, a to na rok 1741. V 

tomto roce bylo na českém území přítomno francouzské vojsko, které zde 

bojovalo proti Marii Terezii na straně, bavorského kurfiřta Karla Alberta. Byli to 

francouzští důstojníci, kteří tuto novotu s sebou přinesli. Zůstal zachován 

pamětní list z roku 179180, datovaný ke dni zednářského patrona Jana Křtitele, 

vydaný při příležitosti padesátého výročí založení první lóže v Čechách a 

shrnující její dosavadní historii. Je zde i uvedena geneze první Dokonalé a 

spravedlivé lóže U tří korunovaných hvězd a Upřímnosti v Orientu Praha. I tato 

lóže vznikla jako elitní kruh vyšších, městských vrstev, liberální šlechty, 

neprivilegované inteligence a měšťanských podnikatelů, aby hlásal v duchu 

osvícenství principy humanity, tolerance a bratrství.81 

Císařovna Marie Terezie nebyla zednářům nakloněna, snad proto, že 

císařovnin manžel František Štěpán Lotriský byl svobodným zednářem82, 

dokonce od svých třinácti let, kdy se stal členem lóže v nizozemském Haagu. 

Po smrti císařovny vládl na trůnu její syn císař Josef II., který změnil katolickou 

politiku císařství a zavedl pokrokové liberální reformy. Ve Vídni pak získávalo 

79 Český knihovník, historik, ředitel knihovny Národního muzea, napsal řadu prací k dějinám knihtisku, 
knihovnictví, novin, cenzury a dějin tajných společností. Quatuor Coronati Lodge. 2004. s. 31. 
80 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 47. 
81 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 48. 
82 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 48. 
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zednářství větší odezvu mezi intelektuály a ve všech módních společnostech. 

Zednářské zástěry a další symboly se zapracovávaly do odívání dam a velmi 

módním se stalo nošení bílých rukaviček. Byla to reakce na období útlaku za 

panování Marie Terezie. 

Obzvláště velkou popularitu získalo zednářství mezi hudebníky. 

Císařský skladatel Franz Joseph Haydn byl zednářem83. Právě Haydn 

přemluvil mladého kolegu Wolfganga Amadea Mozarta, aby se stal zednářem 

a připojil se kjeho mateřské lóži. Mozart se stal nejznámějším zednářským 

hudebním skladatelem a proslavil se zejména operou Kouzelná flétna, která je 

inspirována svobodným zednářstvím. Opera byla hrána s velkým úspěchem, 

který si Mozart už moc neužil, byl tehdy u konce svých sil, těžce onemocněl a 

v krátké době po jejím uvedení 5. prosince 1791 zemřel. Lidé si začali vyprávět 

spousty nesmyslů, které přetrvaly i do dnešní doby, že Mozarta zavraždili 

zednáři, protože v opeře odhalil jejich tajemství. V Kouzelné flétně se žádná 

zednářská tajemství neprozradila a nebezpečí pro zednáře nehrozilo od 

královny noci, ale od císařů vystrašených francouzskou revolucí. 

Reformní politika císaře Josefa pomocí dekretů nebyla vždy úspěšná a 

setkávala se s odmítavým postojem vládnoucí byrokracie. Zrušil protižidovská 

opatření své matky, zavedl všeobecné vzdělávání, uvolnil svobodu tisku, ale 

v oblasti pozemkových reforem a zrušení poddanství se setkal s tuhým 

odporem skupiny mocných. K zednářům vedl přátelskou politiku, i když sám 

odmítl jejich pozvání stát se velmistrem. Přesto, že císař neměl námitek proti 

účasti aristokratů a vzdělanců v zednářských lóžích, ministr vnitra a policejní 

prezident sledovali s velkým podezřením novináře, střední vrstvy, dělníky i 

řemeslníky, kteří navštěvovali tajné spolky. 

Situaci značně zhoršil vznik bavorské tajné společnosti, známé pod 

názvem Němečtí osvícenci (llluminati Germania)84, která vzbuzovala veliké 

obavy mezi byrokraty. Organizaci založilo jen pět členů. Duchovním otcem byl 

Žid, později pokřtěný katolík, profesor církevního práva v Ingolstadtu 

v Bavorsku Adam Weishaupt. Jeho přednášky na římskokatolické univerzitě 

83 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 117 
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byly sledovány s podezřením. Promluvy k iluminátům psal pod pseudonymem 

Spartakus85. Weishaupt doufal, že se mu podaří svrhnout vládu ve státě i 

v církvi a pak ilumináti budou řídit svět, neboť pouze osvícenci mohou zavést 

tolerantní a libertinský vládní systém. 

Z hrstky pěti zakladatelů se ilumináti rozrostli na dva tisíce pět set členů 

a Weishaupt rozhodl, že musí proniknout mezi zednáře, aby získali větší vliv, 

protože předpokládal spojitost mezi oběma seskupeními. Valná část zednářů 

ani neměla tušení, že ilumináti existují, a ti co o nich věděli, s učením iliminátů 

nesouhlasili. Když svobodní zednáři zjistili, jaké jsou cíle iluminátů, odmítli 

s nimi jakékoli spojení. Ilumináty přísně stíhala bavorská vrchnost, Weishaupt 

byl obviněn z buřičství, zbaven místa na univerzitě a prchl z Bavorska, aby 

unikl věznění. Zanechal však v Bavorsku své spisy, které policie našla a po 

jejich zveřejnění vyvolaly listiny senzaci, neboť se potvrdilo, že ilumináti 

připravovali převrat v Evropě. Když vypukla v roce 1789 ve Francii revoluce, 

mnozí lidé tvrdili, že za tím stojí ilumináti a jiní obviňovali naopak zednáře. 

Ilumináti negativně ovlivnili názor Josefa II. vůči svobodným zednářům. 

Přes počáteční benevolentní postoj nemohl ignorovat varování policejních 

prezidentů, že setkání zednářů jsou hrozbou císařské svrchovanosti. Také 

nemohl opomenout spojitost s ilumináty. Existoval však ještě závažnější důvod 

k nedůvěře. Velkým nepřítelem Rakousko-Uherska bylo Prusko a pruský 

vládce Bedřich Veliký byl, jak císař soudil, zednářem86. Prusko již dvakrát 

zvítězilo ve válce s rakouským císařstvím a kdyby vznikl další válečný konflikt, 

mohli by zednáři sloužit jako špióni ve prospěch Pruska. 

Josef II. vydal 11. prosince 1785 vlastní rukou sepsané nařízení87. 

Prohlásil v něm, že dle informací, kterých se mu dostalo, je činnost zednářů 

užitečná, ale v samotné existenci tajného spolku se skrývá zjevné nebezpečí 

zneužití podvratnými živly. Nařídil, že v každé zemi říše smí existovat pouze 

jediná lóže s výjimkou Vídně, Budapešti a Prahy, kde byly povoleny tři lóže. 

84 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 120 
85 Gladiátor, který vedl povstání otroků v antickém Římě. 
86 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 120 
87 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 120 
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Zednáři museli policii hlásit všechny údaje o činovnících, členech a o 

všech setkáních lóží. Zednáři byli výnosem zaskočeni, ale horší časy je ještě 

čekali. V roce 1790 zemřel císař a nepřátelství vůči zednářům narůstalo. Po 

vypuknutí revoluce ve Francii, vládcové evropských zemí, předpokládali, že 

celou tu spoušť v Evropě způsobili zednáři. Když následovala i americká 

revoluce, na které se američtí zednáři skutečně aktivně podíleli, odpůrci 

zednářství, katolíci a konzervativci prohlašovali, že za vším zlem stojí zednáři. 

Následníkem císařského trůnu se stal Leopold II. a obavy rakouských 

zednářů se za jeho vlády naplnily. V porevoluční náladě byl císař vystaven 

velkému tlaku, aby vzdoroval liberálním myšlenkám. Jeho sestra Marie 

Antoineta byla v Paříži ve vězení, když Mirabeau a svobodný zednář La 

Fayette převzali vládu. Marii se podařilo tajně dopisovat s Leopoldem a 

varovala bratra před zednáři. 

Francouzská revoluce získávala pozice, císař ztratil sympatie 

k zednářům a katoličtí propagandisté zostřili výpady proti zednářům. Situace se 

ještě zhoršila, když Leopold II. zemřel a nastoupil František I. Ten zednářství 

úplně zakázal a přikázal zrušit všechny lóže v rakouském mocnářství. Za 

Františka I. zažilo rakouské zednářství negativní přelom od rozkvětu k pádu 

způsobený obavou z francouzské revoluce. Zednářství bylo prohlášeno za 

kriminální organizaci a bylo zakázáno. V letech 1794-95 byly v procesech s 

uherskými a vídeňskými jakobíny popravování a zatýkáni výhradně svobodní 

zednáři a to v podstatě způsobilo zastavení jejich činnosti. Teprve od roku 

1848 nastalo jakési uklidnění a od roku 1867 mohly pracovat lóže v Uhrách, ale 

v Rakousku platil zákaz až do konce I. světové války a vyhlášení republiky 

1918. Rakousko-Uherské impérium se zdvojenou monarchií umožnilo práci lóží 

pouze v Uhrách. Úřední zákaz zednářství se na ně nevztahoval a tak rakouští 

zednáři navštěvovali lóže na uherském teritoriu. Vznikaly příhraniční lóže, 

jedna z nich byla i v Bratislavě, které měly vztah k humanitárním společnostem 

ve Vídni i k českému zednářství. 

Plnou zednářskou činnost obnovily rakouské lóže až po roce 1918. 

Staré „Grenzenlogen" (příhraniční lóže) přesunuly svá sídla opět do Vídně a 
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založily vlastní zastřešující organizaci „Grossloge von Wien" (Velká lóže 

Vídeň).83 Zednáři se nejdříve věnovali charitativním úkolům a sociálním 

reformám a podporovali pacifistická hnutí pro lepší vzájemné porozumění 

obyvatelstva. V jejich řadách se nalézaly významné osobnosti rakouské 

společnosti i mnozí nositelé Nobelovy ceny. Veliká lóže pak byla zrušena 

s příchodem nacismu v roce 1938. Teprve po druhé světové válce se znovu 

otevřely zednářské dílny až narostly do počtu jednapadesáti aktivních lóží 

v dnešní době. Ustavily velikou lóži „Grossloge von Wien für Österreich" 

později změněnou na „Grossloge von Österreich"89 Mimo Vídeň s 36 lóžemi 

jsou lóže v Grazu, Klagenfurtu, Villachu, Linci, Salzburgu a Burgerlandu 

s odhadem asi 2000 členů. Historický vývoj na českém a rakouském území od 

rozpadu císařství probíhal odděleně. 

5.2 Čeští zednáři 

Často zmiňovaným nacionálně českým zednářem v 19. století byl Jan 

Evangelista Purkyně. Byl především známou veřejnou a vědeckou osobností, 

proto jej lékaři rádi uvádějí i jako zednáře, významnou roli pro zednářství však 

neměl. Byl přijat do „berlínské lóže Zum Pilgrim, o prázdninách 1826 na 

doporučení svého pozdějšího tchána, profesora anatomie a fyziologie v Berlíně 

a během dvou týdnů byl povýšen na tovaryše i na mistra.'30 „V Praze byl v 

polovině padesátých let pro svou příslušnost ke svobodným zednářům také 

vyslýchán tajnou policií."91 Hájil se tvrzením, že o zákazu zednářství 

v Rakousku-Uhersku nevěděl. Po druhém vyšetřování 1857 přislíbil hr. Lvu 

Thunovi, tehdejšímu ministru vyučování, že už nebude náležet k žádné tajné 

společnosti. „Žádné právní důsledky pro něj však vyšetřování nemělo'32, ale 

z obavy dalšího obtěžování policií a ohrožení kariéry Purkyně z řádu raději 

vystoupil93. 

88 Handbuch des Freimaurers, s. 268 
89 Handbuch des Freimaurers, s. 268 
90 Quatuor Coronati Lodge, 2002. s. 29 
91 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 53 
92 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 53 
93 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 53 
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V období habsburského císařství nelze o českém zednářství mnoho říci, 

protože lóže byly zakládány německými členy a komunikačním jazykem byla 

pouze němčina. V literatuře o zednářství je mnoho zmínek o dohledání co 

možná historicky nejstaršího českého zednáře, ale pro osvětlení vzniku 

organizovaného už skutečně českého řádu svobodných zednářů to nemá 

podstatný vliv. 

První pokusy o české lóže byly od roku 1909. Známá byla lóže Hiram zu 

den drei Sternen94, ve které se sbíhaly první nitky českých zednářů. Pro historii 

českého zednářství se stala důležitá některá jména z období před vznikem I. 

republiky. Především zubní lékař Alfréd Baštýř, pilný zednář v Bratislavě, kam 

dojížděl do lóže Hiram. V Praze ve svém bytě dokonce zřídil zednářskou dílnu. 

Velmi mnoho podrobností získaných z archivních materiálů shromáždila Jana 

Čechurová a vydala v knize Čeští svobodní zednáři ve XX. století. 

V následujícím textu bude z její knihy vybráno jen několik klíčových 

historických událostí českých svobodných zednářů od vzniku Československé 

republiku až po uspání zednářské činnosti v roce 1951. 

5.3 Československá republika 

Skutečně české nebo československé organizované zednářství se 

rozvinulo až v době, kdy se začala vytvářet nová střední Evropa. Je to 

samozřejmě v rozporu s duchem zednářství, které má lidi spojovat a ne 

rozdělovat. Po pročtení různých zpráv a publikací zednářských historiků Síse, 

Baštýře či Volfa musíme bohužel konstatovat, že způsob založení byl dle 

přísných hledisek tradičního svobodného zednářství zcela neregulérní a 

v rozporu s vyhlašovanou zednářskou tolerancí, i když můžeme chápat důvody 

doby, kdy převládaly nacionální snahy národů o sebeurčení v rozpadlém 

císařství. 

K historii založení českého organizovaného zednářství historikové mají 

málo dokumentů a využívají spíše vzpomínky pamětníků, které bývají 

94 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 68 
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jednostranným a účelovým pohledem na prožité události. Jedním, kdo podal 

vlastní výklad vzniku českého svobodného zednářství byl František Sis, který 

v roce 1936 vydal v Praze text „Vznik svobodného zednářství obřadu 

skotského starého a přijatého v Československu"95. 

Myšlenky na založení české zednářské lóže existovaly v Praze kolem let 

1914-1915. Důvody však byly zcela nezednářské, protože lóže s utajovanou 

činností měly sloužit jako vhodné místo pro protistátní činnost v odporu proti 

absolutismu Rakouska-Uherska. V Praze se organizovalo podzemní hnutí proti 

panujícímu režimu a zakladatelům české zednářské činnosti se zalíbila 

myšlenka konspirativních akcí na vzletných slovech osvícenství svoboda, 

rovnost, bratrství, ale o skutečném obsahu hnutí svobodných zednářů neměli 

téměř žádné ponětí. Svědčí o tom i způsob jak se založení připravovalo a 

s kým se zakladatelé za účelem vytvoření tajné organizace spojovali. Přesto, 

že na území existovali zednáři, kteří znali a ctili tradice nebyli jejich znalosti 

využity, protože to byli Němci, Rakušané nebo Maďaři, z pohledu českých 

nacionalistů nepřátelské osoby. 

Koncem roku 1914 se rozhodl František Sis uskutečnit svou myšlenku 

založit v Praze českou zednářskou lóži pod jménem Národ. František Sis 

participoval na činnosti mladočeské odbojové skupiny, spolu s Karlem 

Kramářem a Aloisem Rašínem96. Měl nápad dát domácí rezistenci háv 

zednářské lóže a v podstatě vyměnit zednářský program za revoluční program 

boje o národní osvobození. Byl to dosti smělý plán, vytvořit lóži, která by měla 

standardní fungování zednářské organizace s lidmi stojícími mimo zednářský 

řetěz. Využil známosti s Ugo Dadonem, který byl v Praze ve službách italského 

konzulátu, učil Síse italsky a projevil se jako zednář. Mimochodem, jak jsme si 

v předcházejících kapitolách osvětlili co je regulérní a neregulérní svobodné 

95 SÍS, F. Vznik svobodného zednářství obřadu skotského starého a přijatého v Československu. Praha: 
Legiografie, 1936. 
96 1867-1923, významná osobnost moderních českých dějin, poslanec mladočeské strany, člen odboje 
„Mafiie", proti rakouské monarchii, zatčen a odsouzen k trestu smrti, vzhledem k úmrtí císaře Františka 
Josefa I. omilostněn a odsouzen jen na 10 let žaláře. Po převratu a vzniku Československé republiky 
propuštěn a stal se prvním ministrem financí, provedl úspěšně měnovou reformu, svobodný zednář, 
podlehl atentátu. 
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zednářství, můžeme konstatovat, že Dandone byl neregulérní zednář a 

způsob, který doporučil a nakonec i byl tak praktikován, tj. pod patronací 

Nejvyšší rady Skotského Ritu Itálie nebyl tím nejlepším počátkem pro vznik 

českého zednářství. První pokus v roce 1914 se neuskutečnil a teprve v roce 

1918 na podzim se myšlenka založení první československé lóže podařila. 

Sis se dotázal, zda by bylo možné v Praze založit lóži prostřednictvím 

italského zednářstva, o regulérnosti způsobu založení lóže neměl zřejmě 

dostatek informací. Dadone žádost vyřídil a přivezl instrukce jak urychleně 

postupovat. Byla to nabídka, či lépe řešeno pobídka, aby nejméně sedm mužů 

zažádalo o přijetí do Loggia Nationale Or. Di Roma, přičemž on se měl stát 

ručitelem a zároveň měl právo žádosti podepsat. Dadone přivedl mnoho 

osobností českého veřejného života, problém však byl, že se vše dělo 

korespondenční cestou a celá procedura včetně ručení, prověřování kandidátů 

a balotáže nemohla být jiná než formální. Ani sám obřad nesplňoval všechna 

kritéria. Předváleční zednáři na rozdíl od těchto „republikových" byli přijímáni v 

Bratislavě a prošli celým rituálem, včetně pobytu a rozjímání v černé komoře, 

což bylo samo o sobě dosti silným zážitkem. 

Dadone ujišťoval Síse, že italská lóže má s českými zednáři jen dobré úmysly a 

chce založit v Čechách svobodné zednářství skotského ritu. Toto bylo později 

zpochybněno a musela být komplikovaným způsobem učiněna náprava. O 

vánocích 1918 Sis oslovil několik svých spolupracovníků opět s ideou založení 

zednářské lóže, která již měla navazovat na válečnou domácí skupinu 

rezistence, tzv. Maffii., a především na redakční kruh Národ. Vznik lóže Národ 

byl vlastně hromadnou nestandardní akcí. 

Zednářství bylo chápáno spíše jako něco, co se nosí v civilizovaném 

světě, jako další ze společenských organizací. Lóže Národ si své specifické 

znaky udržela i po letech, její členové se shodovali v tom, že s jiným ritem než 

měli Němci, budou zednářstvem jen českým bez společného vedení, než by 

bylo v ritu janském společně s Němci a Maďary, skotský ritus se jim zdál více 

světový, včetně Ameriky. Při janském ritu bylo nevyhnutelné mít jednu 

společnou velelóži s Němci a tomu se chtěli čeští zednáři zkrátka vyhnout 
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přesto, že ta byla regulérní a již uznanou velelóží. Do lóže Národ příslušelo 

mnoho význačných českých osobností, které velmi podrobně uvádí ve svých 

vzpomínkám František Sis97. 

V lednu 1919 Sis svolal schůzi potencionálních členů, Ugo Dadone 

podal výklad o svobodném zednářstvu skotského ritu, o podmínkách, které je 

třeba splnit při založení lóže, o povinnostech, které se musí plnit. Každý byl 

povinen napsat žádost adresovanou na Loggia Nazionale Or. Di Roma, vyplnit 

předepsaný formulář, zodpovědět otázky na téma povinnost k vlasti, k lidstvu a 

k sobě, složit do rukou delegáta přísahu a slib poslušnosti Nejvyšší Radě 

Skotského Ritu Itálie a listiny vlastnoručně podepsat. V březnu jim bylo z Říma 

oznámeno, že byli všichni přijati, a to do stupně učňů, dostali rituály a statut a 

byli vyzváni, aby v Praze založili lóži. Lóže s názvem Národ byla ustavena a v 

jejím čele stanul František Sis. Samozřejmě, že ritualizovaná podoba 

neproběhla jak by měla. Desítky nováčků nikdy nemohli během krátké doby 

zvládnout náročný obřad, nemohli mít ani vhodné vybavení, ani zázemí. 

Později dostal Sis z Říma zprávu, že se stal členem Nejvyšší Rady 

Skotského Ritu Itálie, a že mu byla udělena hodnost Svrchovaného Velkého 

Generálního Inspektora 33. stupně, ostatní členové byli jmenováni mistry a Sis 

byl vyzván, aby do Říma navrhl vhodné kandidáty na vyšší stupně, od 4. do 33. 

stupně. Sis delegoval pět mužů a navrhl Rašína, Šámala, Scheinera, Němce a 

básníka Josefa Svatopluka Machara98. 

Lóže Národ brzy po vzniku, usilovala o založení dalších lóží, aby mohla 

vytvořit velelóži. V roce 1919 svolal Sis "italské" zednáře do Národního klubu v 

Celetné ulici za účelem připravit vytvoření velké lóže. Otázkou bylo, koho měla 

zastřešovat. Bylo nutno vytvořit další lóže a funkce. K ustavení velké lóže došlo 

a Machar se stal velmistrem, ale jeho volba na funkci velmistra nebyla vůbec 

šťastná. Machar se prakticky skutečným zednářem nestal, prací se neúčastnil 

a již na počátku dvacátých let jeho členství zaniklo. 

97 SÍS, F. Vznik svobodného zednářstí obřadi skotského starého a přijatého v Československu, s. 13-14. 
98 Šámal byl právník a přednosta prezidentské kanceláře. Scheiner byl pražský primátor a starosta 
Sokola. Bohumil Němec byl botanik a profesor Univerzity Karlovy. J.S.Machar byl básník, inspektor 
československé armády. 
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Paralelně s vytvořením lóže Národ vznikla jiným způsobem ještě jiná 

česká lóže. Dne 28. října 1918, kdy účastníci setkání ještě netušili, že to bude 

převratný historický den zrození republiky, se sešla skupina českých zednářů 

z německé lóže Hiram v domě zednáře Alfréda Baštýře. Pozvánka byla psána 

symbolicky červeným inkoustem, protože důvodem shledání byl záměr založit 

„červené" - skotské zednářství v Praze, opoziční proti janskému. Schůzku 

zahájil Jaroslav Kvapil a řídil ji Berthold Thein. Inspirací byla opět rezistence 

proti Němcům. Bylo dohodnuto učinit zásadní konfrontační krok proti Němcům 

a požádat o patronaci Grand Orient de France. Velké naděje se vkládaly i do 

malířů Alfonse Muchy a Adolfa Wiesnera, kteří byli francouzskými zednáři. 

Založení doprovázely organizační průtahy se získáním překladů rituálů a 

potřebných dokumentů. Průtahy byly až tak neúnosné, že byly využity i 

diplomatické kontakty prostřednictvím kurýrů. 

Ustavující shromáždění lóže se uskutečnilo 12. května 1919 v Baštýřově 

bytě. Mistrem lóže byl zvolen Jaroslav Kvapil, původně měl být zvolen B. 

Thein, ale jeho židovský původ byl nakonec překážkou a sám kandidovat 

odmítl. Navenek se zdálo být vhodnější, že prvním mistrem lóže se stal český 

básník a ne židovský advokát. Nová lóže pod jménem Jan Amos Komenský 

byla francouzskou nejen formálně, ale i duchovně a Francie dala svůj vliv tvrdě 

pocítit již hned při vnesení světla do lóže a bylo kolem toho dne mnoho 

mrzutostí s německými zednáři. Čeští zednáři vystoupili z německé lóže Hiram 

a vydali se na samostatnou cestu i když jinak, než si představovali. Hořkost 

nad tímto činem nikdy nezmizela. 

Sis a jeho přátelé se usnesli, že vytvoří další lóže, které budou zájmově 

rozčleněny, na žurnalistickou, univerzitní, sokolskou aj. Na konci prosince byly 

provedeny volby do velké lóže a teoreticky měly vzniknout i plánované lóže, 

aby měla velelóže vůbec koho sdružovat a zastřešovat. Asi v polovině 

listopadu došlo k hromadnému rozdělování zednářů z Národa do jednotlivých 

nově určených lóží. Přírůstek členstva byl velmi početný. Atmosféra byla až 

hektická, a je jasné, že skutečná zednářská idea byla někde stranou. Stejně 
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Obr. č. 6 
Jaroslav Kvapil, 

zakládající člen české lóže Jan Amos Komenský, 
tvůrce české verze rituálů všech tří stupňů používaných i v současné době 



rychle se přistupovalo k vytvoření Nejvyšší Rady Skotského Ritu, ustanovenou 

12. ledna 1920 a komandérem byl zvolen František Sis. 

Teprve od této chvíle se začali noví čeští zednáři seznamovat se samotným 

obsahem a formou zednářství, potýkat se symbolikou a terminologií, teprve 

tehdy se začaly tvořit české rituály. Ne všichni vytrvali a ne všechny lóže 

přežily. Na podzim roku 1920 byly založeny lóže Dílo a 28. říjen, které vydržely. 

Lóže Jan Ámos Komenský tak pružná jako Národ nebyla ani ve své 

komunikaci s Paříží. Ještě po mnoha letech někteří její členové interpretovali 

situaci tak, že v té době byla pouze jedna pravá česká lóže, a sice ta jejich, 

čímž dávali jasně najevo, že existenci Národa ani zpětně nepovažují pro toto 

období za řádnou. Komenského členové se teprve postupně dovídali, že v 

Praze existuje nějaká lóže Národ, a že Ugo Dadone založil hned pět lóží. 

Zednáři z Komenského nad tím asi žasli i nad tím, že z Itálie byly zaslány 

podepsané legitimace pro členy bez přijímacího obřadu. Překvapeni byli z toho, 

že členové Národa nebyli řádně zasvěceni, neprošli temnou komorou a ani 

nebyli přijímáni obřadně v otevřené lóži. Později členové Národa docházeli na 

jakési náslechy a seznamovali se s tím, co je zednářství. Snaha ale o 

vzájemné poznání byla a vyústila dokonce ve sbližovací akci, která byla 

posvěcena roku 1922. Stalo se tak po dlouhé debatě, která se protáhla dlouho 

do noci. V té době bylo dokonce už i jasné, že lóže Jan Amos Komenský se 

vydá na cestu českého skotského ritu a také opustí francouzský způsob ritu. 

Na cestě za skotským ritem se zednáři z Komenského seznamovali s 

italskou cestou, ale nezdála se jim věrohodná. Čekali dlouhou dobu na 

potvrzení, že jsou tzv. „italské" pražské lóže založeny zcela v souladu se 

zednářskými předpisy. Za více než rok však žádné oficiální mezinárodní 

potvrzení do Prahy nedorazilo, a to lóži Komenský jedině utvrzovalo v 

pochybnostech. Představitelé italského zednářství se také snažili participovat 

na krocích lóže Komenský, které by jim přinesly potvrzení mezinárodního 

uznání. Zdá se ale, že ani toto společné snažení nevedlo ke zdárnému konci, a 

proto zednářům lóže Komenský nezbývalo než se obrátit jinam. Ti si totiž, na 
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rozdíl od členů Národa, uvědomovali důležitost mezinárodního uznání a 

respektu, vyplývajícího z potvrzení regulérnosti. 

Zednáři z lóže Jan Amos Komenský se obrátili na světové zednářské 

jednatelství ve švýcarském Neuchatelu, dále na Veliký Orient Italský v Římě, 

Nejvyšší Radu Švýcarska v Lausanne a Nejvyšší Radu Srbska v Bělehradě. 

Jednání se několikrát opakovala a byla komplikovaná, až došlo k založení nové 

Nejvyšší Rady Skotského Ritu pro Československo v květnu 1922 pod 

patronací Nejvyšší Rady Švýcarska. Svrchovaným komandérem se stal Alfons 

Mucha a zůstal jím až do roku 1938. Zbývalo ještě řádně vytvořit 

československou velikou lóži. Formálně tento akt nařídila Nejvyšší Rada a k 

naplnění této výzvy došlo 25. února 1923. Toto datum je jedním z 

nejvýznamnějších mezníků ve vývoji československého zednářství. Od 

podzimu roku 1923 opustila lóže Komenský azyl v Baštýřově bytě, Národ a 28. 

říjen opustily místnosti Státovědecké společnosti a Dílo prostory Svazu 

kovodělného průmyslu a upravily první společný chrám v Husově ulici č. 9. 

Tato v pořadí již druhá velká lóže přijala oficiální název Národní Velká Lóže 

Československá a vnesení světla do chrámu vykonala v předvečer státního 

svátku - 27. října 1923 - bělehradská Velelóže Jugoslávská a první valné 

shromáždění se konalo v květnu 1924. 

Druhá polovina dvacátých let byla obdobím prosperity a růstu snad ve 

všech směrech společenského vývoje nové republiky. Se vznikem nových 

univerzit v Brně a Bratislavě se vytvořila nová centra české a slovenské vědy, 

ale i prostor pro sdružování intelektuálů mimo Prahu. Vzrostl vliv některých 

měst a s ním se množily úřady. Česká elita vzkvétala a hlavně byla více vidět. 

Rozrůstaly se i řady zednářů, někdy až příliš rychle, a to z toho důvodu, 

že v českých lóžích bylo stále méně členů než v lóžích německých, ale i 

maďarských či slovenských a snahou bylo získat převahu, většinou na úkor 

"kvality" členů. Z pohledu dodržování zásad starých povinností nebylo snad 

třeba se rozšiřovat za každou cenu, jen proto, že byl počet menší. Správné by 

bylo dbát na všechny zásady přijímání. 
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Obr. č. 7 
Zařízení první české lóže Jan Amos Komenský v bytě Alfréda Baštýře 



Obr. č. 8 
Lóžový odznak české lóže Jan Amos Komenský v Praze 



V té době vznikaly ještě i neregulérní lóže, které tehdy stály mimo rámec 

Národní Veliké Lóže Československé, až teprve ve čtyřicátých letech byly 

některé do společného svazku začleněny. Existovaly i jiné spolky podobného 

zaměření, které nikdy regulérní nebyly a byl to pouze nepatrný zlomek 

podobných institucí, které v Československu fungovaly. Pokud někdo chtěl 

vstoupit do některé z lóží, mohl si vybrat mezi německou, německo-

maďarskou, nebo smíšeného zednářství, zkrátka množství, z kterého se dalo 

vybrat bylo velké, ale jen malý zlomek byl kompatibilní s Národní Velikou Lóží 

Československou. 

Za doby meziválečné se určitě v zednářských lóžích dělo mnoho 

zajímavého, bohužel přístupných archivních materiálů z této doby není mnoho. 

Bylo to období koexistence dvou uznaných velikých lóží na jednom území 

státu, což byla celosvětová rarita ve svobodném zednářství. Německá velelóže 

Lessing zu den drei Ringen byla regulérní a uznanou od roku 1920 měla 

celkem velký počet regulérně vzniklých lóží a její právo na regulérnost nemohlo 

být ze zahraničí zpochybněno a tak se stalo, že z důvodu vzniku 

československého státu byla uznána později, přes komplikované a neregulérní 

počátky, i Národní Veliká Lóže Československá". 

Vztahy obou velelóží byly zpočátku velmi chladné a vůbec se nestýkaly. 

Vzájemná izolovanost trvala několik let, až do doby konkordátní úmluvy, ve 

které si obě velelóže dohodly působnost na území republiky a vzájemně se 

uznaly. 

V roce 1935 došlo také ke sblížení regulérních českých lóží s 

neregulérními lóžemi Velkého Orientu Českého. Bylo dohodnuto sloučení pod 

NVLČs a celkový počet lóží dosáhl dvacet čtyři, ale na společnou práci zbylo 

málo času. Započatá vzájemná spolupráce brzy skončila uspáním zednářské 

činnosti necelé dva týdny po Mnichovské dohodě dne 10.10.1938. Z formálního 

hlediska od podzimu 1938 u nás zednáři přestali existovat. 

Během okupace Československa fašistickým Německem panovala 

štvavá kampaň proti zednářům. Rozhodně nejaktivnějšími protizednářskými 

99 dále už jen NVLČs 
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žurnalisty byli členové Vlajky v čele s Janem Rysem Rozsévačem, který už v 

roce 1937 vydal knihu, Židozednářství - metla světa100. Jeho výklad se opíral o 

tezi, že zednářství nelze odloučit od židovství, které je jeho ideovým základem. 

Zajímavé je, že Rysovy útoky se opíraly nejen o autentické zednářské 

materiály, ale i dokumenty přímo z policejního ředitelství. Byl velice dobře 

orientován v jednotlivých lóžích i v jejich rozdělení na regulérní či neregulérní. 

Měl k dispozici seznamy funkcionářů jednotlivých lóží, které otiskl. Obsahovaly 

desítky až stovky jmen, s povoláním i adresou a byly to údaje pravdivé a 

věrohodné. Otiskl i texty konkordátních úmluv NVLČs, seznam zednářských 

organizací a pozornost byla věnována i německým lóžím. 

5.4. Jan Amos Komenský ve vyhnanství 

Období druhé republiky i protektorátu byly časem zkoušky lidských 

charakterů, zednářských i nezednářských. Není možné zde generalizovat, ale 

existují dokumenty o smutných zednářských, ale především lidských osudech 

této tragické doby. V odboji proti fašistům měli zednáři často aktivní účast a 

mnoho z nich na to doplatilo i životem. V knize Jany Čechurové je opět mnoho 

konkrétních dat jak zednáři sami sepsali bilanci válečných ztrát na členské 

základně101. 

Historie českého zednářství by nebyla úplná, kdyby nebyla zmínka o 

zednářích, kteří působili za války v Londýně a Spojených státech. Část 

zednářů, která se vydala do emigrace, nezapomněla na svou závěť povinnosti 

k vlasti i k sobě a usilovala o kontakty se zahraničními zednáři. Emigrantské 

obnovení zednářské činnosti bývá zednáři považováno za důkaz kontinuity 

českého svobodného zednářství přesto, že úředně lóže během války 

neexistovaly. Českoslovenští zednáři exulanti velmi aktivně pracovali nejdříve 

ve Francii a po pádu Francie se emigranti přesunuli do Londýna. Nejdříve 

utvořili Emulation Club of the Nation Grand Lodge of Czechoslovakia, a 

100 ČECHUROVÁ, J. Češti svobodní zednáři ve XX. století, s. 347 
101 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 367 
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navázali kontakt s United Grand Lodge of England. Po patnácti společných 

zasedáních během let 1940-1941 následovalo založení NVLČs v exilu a lóže 

Comenius in Exile Lodge102, velmistrem se stal Vladimír Klecanda, profesor 

pomocných věd historických, působící mezi válkami v Bratislavě. Tato událost 

byla zcela výjimečná v historii anglických svobodných zednářů, kteří dovolili a 

uznali právoplatnou činnost zahraniční velelóže na anglickém území a dokonce 

se aktivně zúčastňovali jejích akcí při dvoujazyčných rituálech. 

5.5. Poválečné období 

Po II. světové válce v květnu 1945 trvalo, ku podivu více než dva roky, 

než zednářské lóže oficiálně zahájily svou činnost. Když se však podrobněji 

seznámíme s důvody, už to tak podivné není, pokud známe dějiny tohoto státu. 

Existovaly velké rozpory mezi zednáři, kteří zůstali za války doma a těmi, kteří 

byli v exilu. Rozpory spočívaly v legitimitě kontinuity existence českého 

svobodného zednářství. Tím, že v roce 1938 svobodné zednářství úředně 

skončilo, ale existovalo v zahraničí (Veliká lóže Jan Amos Komenský v exilu), 

došlo k rozporu, kdo je vlastně oprávněn zastupovat zájmy svobodných 

zednářů po válce vůči státním orgánům a členské základně. Na podzim roku 

1945 se konalo ve Slovanském domě setkání účastníků II. odboje, kde však 

byla činnost svobodných zednářů během války bagatelizována. 

Nedalo se přehlédnout, že příslušníci zahraničního odboje měli pocit, že 

rozumí situaci daleko lépe než ostatní, což neplatilo zdaleka jen pro zednáře. 

Dá se vysledovat dvoukolejnost postupu obnovení činnosti. Na jedné straně byl 

velký entusiasmus Jaroslava Kvapila, který nikdy nepochyboval o hodnotě 

zednářství a na druhé straně pragmatismus a opatrnost Klecandy, který zažil 

londýnské obavy z poválečného vývoje a tušil, že chtějí-li zednáři dosáhnout 

svého cíle, musejí taktizovat v jednání se státními orgány nového 

komunistického režimu, který svobodné zednáře považoval za nepřátelskou 

organizaci. 

102 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 363. 
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Jana Čechurová uvádí plné znění dopisu103, který napsal Klecanda 

Jaroslavu Kvapilovi, aby mu zabránil v projevu na oslavu svobodných zednářů, 

který chtěl Kvapil přednést při příležitosti získání titulu Doktor honoris causa od 

Univerzity Karlovi. V dopise Klecanda nabádal ke zdrženlivosti a vyčkávání až 

do doby po volbách jak s obnovou lóžových prací pokračovat. Kvapilovi se 

vůbec nelíbilo taktizování a domlouvání importovaného velmistra 

s komunistickým ministrem vnitra Noskem. Místo, aby slavně obnovovali 

zednářství, mají členové řádu počkat, aby nepřitahovali pozornost veřejnosti. 

Zda se mělo čekat nebo nemělo se už dnes těžko posuzuje. Uvažujeme-li 

s faktem, že svobodné zednářství vždy indikuje demokratičnost režimu, protože 

musí být schváleno státem, respektive v té době komunistickým ministerstvem 

vnitra, pak se varovné signály nedaly přehlédnout. 

Na konci roku 1946 se ustavil přípravný výbor svobodných zednářů a 

vypracoval memorandum o svobodném zednářství, určené premiéru Klementu 

Gottwaldovi, ministru vnitra Noskovi a ministru školství Stránskému. 

Memorandum podepsaly význačné zednářské osobnosti v čele s Jaroslavem 

Kvapilem. Nosek si nechal vypracovat rozbor problematiky a nakonec vyzval 

Kvapila k návštěvě, kde mu sdělil, že k obnovení zednářské činnosti nebudou 

námitky, když budou dodrženy podmínky stanovené ministerstvem vnitra. 

Šokující podmínky se dozvěděli zednáři později, až po té, co Kvapil radostně 

zvěstoval, že obnova zednářské činnosti může naplno začít. V podmínkách 

bylo, že bude zaručeno demokratické přijímání členů, a to i žen a především, 

že bude zrušena anonymita, tj. že příslušným úřadům bude k dispozici rituál a 

všechny kartotéky členů.104 

Problémy nastaly velmi brzy, návrh stanov řádu se ministerstvu vnitra 

nelíbil, bylo požadováno ukončení diskriminace žen, zrušení balotáže, čili 

tajného hlasování a povinné mělo být přijímání každého, kdo se přihlásí. Po 

takových podmínkách došlo k diskusi, kdy některé požadavky byly přeci jen 

odmítnuty a na některé zednáři rezignovali a přijali je. Nakonec bylo 

103 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 3 6 9 - 3 7 1 . 
104 ČECHUROVÁ! J. Čeští svobodní zednáři ve XX. století, s. 366 - 378. 
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s ministerstvem vnitra dosaženo kompromisu, že nemusí být přijímány ženy a 

může zůstat tajné hlasování. Rituály byly zpřístupněny v plném znění a zednáři 

museli vyjádřit odhodlání postavit se na půdu lidově demokratického státu a 

budovatelského úsilí jeho vlády. Stanovy byly schváleny a Národní Veliká Lóže 

Československá byla úředně obnovena v červenci 1947. Lóže v té době 

neexistovaly, ani to před únorem 1948 nestihly. Je to opět příklad 

nestandardního postupu českých zednářů v rozporu se starými povinnostmi, 

snažili se vyhovět politické situaci. 

O zednářích se jednalo hlavně v zákulisí bez vědomí členů. Věc se 

znovu projednávala ve vládě a ministr Nosek měl předložit referát o obnově 

svobodného zednářství a dohady kolem stanov trvaly. Proti zednářům měli 

připomínky nejen komunisté, ale také církevní katolické kruhy a upozorňovaly 

tajné agenty na schůzky zednářů se snahou nedovolit již obnovu zednářství. 

Nad novými stanovami panovaly mezi zednáři velké rozpaky. Ze stanov byl 

vypuštěn dřívější článek, že komunisti nemohou být členy řádu a několik 

starších bratří po válce vstoupilo i do komunistické strany. Bratři si kladli otázku 

jak vyřešit rozpor mezi deismem s uctíváním Velkého stavitele všehomíra 

v konfrontaci s materialismem a marxismem komunistické strany. 

Nakonec bylo připraveno Valné shromáždění, kandidátka na funkce byla 

rozhodnuta 18. září 1947 a téměř všechny vysoké funkce si rozdělili bratři 

z pražských lóží. Velmistrem se stal evangelický farář, působící jako přednosta 

anglosaského oddělení na ministerstvu informatiky, Bohumil Vančura, bývalý 

mistr lóže Comenius in Exile. 

Slavná neděle nastala 26. října 1947 v sále paláce Colloredo-Mansfeld 

v Karlově ulici na Starém Městě. Kdyby byli zednáři historickými pesimisty, tak 

by o zednářskou činnost již neusilovali, jak ostatně učinila řada jejich bývalých 

kolegů. Na Slovensku nebylo zednářství povoleno vůbec a naděje na 

budoucnost se nesplnily. Zednáři obnovili činnost, ale problémy neustaly, 

naopak stále jich přibývalo. Chrám neexistoval, knihovny byly ztraceny, archivy 

zničeny nebo ukryty beze stop a z hlediska kontinuity měli zednáři holé ruce. 
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Mnoho členů, kteří před válkou materiály ukryly, již nežilo, některé předměty a 

archiválie měla znárodněná muzea. 

Sotva se zednáři vzpamatovali, smetla je politická smršť komunistického 

režimu. Zednáři se nezachovali tak prozíravě jako v roce 1938 a dopustili 

dehonestování většiny hodnot, které jim byly drahé. Logika věci a historický 

vývoj jim velely zastavit činnost. Podcenili sílu nově vznikajícího 

komunistického režimu, možná právě proto, že řada prominentních členů do 

strany vstoupila. Rozvinulo se absurdní drama, kdy zednáři usilovali o stavbu 

chrámu humanity, tolerance a rozumu pod vedením členů strany a zároveň 

usilovali o uznání západními zednářskými mocnostmi. 

Lóže se musely přizpůsobit nové době, byl vytvořen Akční výbor NVLČs, 

aby sbíral podpisy pod prohlášení loajality k režimu. Řada zednářů již prohlédla 

a vystoupila ze svazku NVLČs. 

Pod tlakem státních orgánů musely lóže i vylučovat některé členy, kteří 

se ocitli ve víru událostí, buď jako souzení v politických procesech nebo jako 

emigranti. Svobodní zednáři si stále častěji museli klást otázku, zda má jejich 

členství ještě smysl. Přes snahu opět hlavně Jaroslava Kvapila, který se snažil 

hledat kompromisy, se situace stávala pro svobodné zednářství 

v Československé republice neudržitelnou. Pozdě, donuceni politickými 

poměry, si členové museli položit zásadní otázku zda má svobodný zednář 

přispívat k budovatelskému úsilí a k vítězství socialismu. Státní bezpečnost po 

roce 1949 přistoupila k ostrým akcím, i proti zednářům. Ministerstvo vnitra si 

pořídilo analytický soupis členů se všemi možnými podrobnosti o každé osobě. 

Byl veden systematický spis "Zednářství-poznatky", byly nasazeny telefonní 

odposlechy, kontrolována byla pošta, byla instalována odposlouchávací 

zařízení v místnostech schůzek lóží a uskutečňovaly se tajné prohlídky 

užívaných místností a bylo požadováno, aby na zasedáních lóže byl přítomen 

pověřený zástupce ministerstva vnitra, aby dohlížel, že se nekoná protistátní 

činnost. 
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Situace svobodných zednářů už byla opravdu neudržitelná a konečně v roce 

1951 bylo svoláno likvidační shromáždění na 1. dubna a v předstihu byly 

uzavřeny všechny lóže. 

13. dubna 1951 vyšla v Úředním listě republiky Československé zpráva, že 

lóže byly vymazány ze spolkového katastru. 
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6. Religionistické pohledy 

6.1. Je svobodné zednářství sekta? 

Křesťanský výklad pojmu sekta vychází z řeckého slova hairesis, 

hereze, v doslovném významu „výběr", ve významu odštěpené náboženské 

skupiny. Označovaly se tak frakce uvnitř církevních sborů, později i bludné 

učení, které odvracelo křesťany od církve. Uvedený výklad slova je tak chápán 

i dnes. Řecké slovo „haireisis" se překládalo do latiny jako „secta" patrně 

odvozeno od slova „sequi" ve významu následovat105. Postupem času se ustálil 

název hereze pro označování bludné nauky a název sekta pro označení 

skupiny osob bludnou nauku vyznávající. V definování sekty se však církve 

poněkud diferencují. Pro pravoslavnou teologii je sektou každá náboženská 

skupina, která nevěří stejně jako pravoslavná církev. Římskokatolická církev 

rozlišuje pramen víry a odmítá psychologické kritérium pro definici sekty. Postoj 

nesnášenlivosti a propagace víry nátlakem ještě není ustavujícím faktorem 

sekty. Jde většinou o malé skupiny příslušníků oddělujících se od velkých 

církví se sociálně psychologickým důsledkem učení. Teologické sekty 

zacházejí s biblí jako s bezprostředním jednoznačným vodítkem pro život a 

myšlení. Vyznačují se vědomím zvláštního vyvolení a silným zvýrazněním 

laického prvku. V nejnovějších doporučeních je navrhováno opatrnější 

zacházení s označováním podobných skupin věřících pojmem sekta. Přáním je 

zmírnění kriminálního vnímání spojené s tímto pojmem sekt, protože se 

klasifikací nějakého uskupení už vyjadřuje i vlastní vztah k němu, přesněji 

většinového náboženství nebo většinové kultury k odštěpené organizované 

skupině a za jistých okolností může vést i k přímému pronásledování nebo k 

distancovanému chování. Označení sekta by se mělo posuzovat podle činů 

odštěpené skupiny a ne podle víry jejích následovatelů.106 

105 VOJTÍŠEK, Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. s. 13 
106 VOJTÍŠEK, Z. Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. s. 13 - 16 
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Vrátíme-li se k položené otázce, z předešlých kapitol je zřejmé, že 

svobodné zednářství nemá žádnou knihu se sedmi pečetěmi, přesto se dá na 

jednoduše položené otázky snadno odpovědět. Zednářské bratrstvo ve své 

snaze o individuální zdokonalení není žádným náboženstvím ani církevním 

spolkem. Nepožaduje od svých členů podrobnou znalost náboženství, ale 

snaží se spojit bratry různé víry ve smyslu tolerance. V zednářském vzdělávání 

nejsou zázraky, nepůsobí žádné nadpřirozené, magické nebo náboženské síly 

a společenství zednářské nezasahuje do konání, která si vyhrazují církve. 

Bratrstvo svobodných zednářů ctí ve svých řadách duchovní různých vyznání a 

kniha svatých zákonů je symbolem pro pravost, krásu, dobro a povznesení, 

přičemž zednář není jejím obsahem nějak doslovně k něčemu zavázán. 

Velké lóže, i jejich organizační složky-lóže, jsou podle starých 

vznešených tradic pěstované společnosti, ale žádné tajné organizace. 

Svobodní zednáři nejsou utajeným spolkem, ale diskrétní společností 

s tajemstvím prožitku rituálů. Mlčenlivost svobodných zednářů neskrývá žádné 

tajemství, ať politické nebo nějaké jiné ohrožující společnost. Je jen 

požadováno, aby se o rituálních záležitostech nehovořilo na veřejnosti. 

Individuální zážitek vnitřní proměny má být chráněn před pomlouvači. 

V požadavku mlčenlivosti chrání svobodní zednáři právo jednotlivce na 

nedotknutelnost jeho intimity. Co je v lóži řečeno nebo uděláno není v rozporu 

se zákony, lidskou důstojností, náboženstvím, slušným chováním a morálkou. 

Každá veliká lóže je autonomní, nepodléhající žádnému řízení zvenčí a 

členové si demokraticky volí své představitele. Veliká lóže je dobrovolným 

sdružením jednotlivců a jednotlivých lóží uznávajících autoritu svých zvolených 

přestavitelů řádu. Neexistuje žádná zastřešující světová organizace, která by 

měla pravomoc nad činností svobodných zednářů. Neexistuje žádná tajná 

světová organizace, která by lóže nějakým způsobem řídila a financovala. 

Pokud by nějaké organizace se vyskytly, které by byly v rozporu s uvedenými 

zásadami nejsou organizacemi svobodných zednářů a nemohou se za ně 

vydávat. 
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Tajemstvím svobodných zednářů je hledání vyššího hlubšího 

porozumění, bratrské a lidské lásky, které se prostými slovy nedá vyjádřit. Je to 

individuální prožitek z rituální práce, který tajemství skrývá. Jen ten, kdo sám 

prožije iniciaci, pozná zednářské tajemství a takové tajemství se nedá vyprávět 

ani popsat, je to výlučně jen osobní zážitek. Pro svobodné zednáře je svoboda 

myšlení základem celého řádového života, proto stojí v opozici proti 

absolutistickým a diktátorským režimům, které svobodu a právo na svobodné 

mínění potlačují. Svoboda mínění je každému bratru zaručena a svobodní 

zednáři jako organizace neuzavírají žádná politická spojenectví, která by mohla 

bratry k něčemu zavazovat. Organizace nezadává žádné politické ani církevní 

úkoly, ani nepřikazuje zastávání nějakých postojů. Každý svobodný zednář se 

musí sám rozhodnout a sám převzít zodpovědnost za své chování. Pokud se 

svobodný zednář nějak projevuje na veřejnosti, činí tak jen ve vlastním 

rozhodnutí a ne ve jménu bratrstva. Patří k povinnostem svobodného zednáře 

zajímat se o sociální a politické problémy společnosti, ale má tak vždy činit jen 

vlastním jménem a s vlastní angažovaností. V lóži je možné o společenských 

problémech diskutovat jen v reakci na přednášku - kresbu bratra, ale nikdy 

nejsou učiněny nějaké zavazující závěry, které by některého bratra omezovaly. 

6.2 Náboženství a svobodné zednářství 

Svobodné zednářství je často porovnáváno s náboženstvím a někdy je 

mu vyčítáno, že se snaží náboženství nahrazovat. Náboženství má zjevovat 

božské pravdy a operuje s pojmy Bůh, zjevení a spasení, poslední soud. 

Svobodné zednářství se těmito pojmy vůbec nezabývá. Předmětem jeho zájmu 

je člověk a jeho vztah k lidem a přírodě. Objektem jeho snažení je jedinec a 

jeho povznesení, aby se stal morálně a eticky vyspělejším. 

Členové řádu sami prohlašují, že jsou nepolitickým a nenáboženským 

dobrovolným sdružením ve formě bratrstva. Podmínkou členství je sice víra 

v Boha, ale bez omezení na určitou církev a odmítán je atheismus. Hnutí 

svobodných zednářů nikdy nechtělo nahradit nějakou církev nebo náboženství, 
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i když vychází z křesťanských principů osvícenské doby v Evropě. Víra 

každého člena je jeho osobním přesvědčením, důraz je však kladen na etické 

chování navzájem a především v osobním příkladu v profánní společnosti. 

Otázkou by nemělo být, jestli je svobodné zednářství náhradním náboženství, 

ale zda etika zakotvená v jeho principech dostatečně reflektuje křesťanské 

principy a zda jeho pozice liberalismu v otázkách víry má odezvu ve velkých 

křesťanských církvích. 

Vztahy ke křesťanským církvím byly v průběhu staletí různé, někdy až 

extrémně vyhrocené. V počátcích zednářského hnutí v Anglii byl vztah 

k anglikánské církvi bezkonfliktní, vždyť konstituční principy řádu byly sepsány 

presbyteriánským duchovním. V řadách členů se velmi často vyskytovali 

duchovní převážně evangelické církve. Konfliktní vztahy byly tradičně 

s katolickou církví. 

Od roku 1730 Římskokatolická církev, v jistém smyslu i protestantské, 

čas od času oznámkovaly svobodné zednářství jako nebezpečné. Nebyl to 

však katolický despotismus, kdo první podnikl vůči zednářům určité kroky, ale 

protestantské Holandsko poté, co srocený dav napadl lóži svobodných zednářů 

v Amsterdamu. „12. prosince 1735 se sešli prezident a Rada Nizozemí, 

Zélandu a Fríska v Haagu a vydali prohlášení, že určité osoby zde ve městě 

Haag záměrně předstírají příslušnost k takzvanému bratrstvu zednářů, jež se 

schází pod vedením velmistra a založily nelegální sdružení. Proto nelze v 

žádném případě usuzovat, že jedinou hlavní náplní jejich schůzek je studium 

architektury. Pravým důvodem je politikaření a orgie - a ty jsou protizákonné. 

Úřady musí podobným shromážděním zabránit, a kdokoli by umožnil 

zednářské setkání ve svém domě dopustil by se přečinu. "107 

Řádová kombinace kázání, iniciačních rituálů, povinností, symbolů, 

moralizování a charity vedlo církev k přesvědčení vidět ve svobodném 

zednářství paralelního rivala se špatným náboženstvím. Mnozí církevní 

hodnostáři se domnívali, že svobodné zednářství je náboženství, protože lóže 

se otvírá a zavírá s proslovem řečníka nad otevřenou biblí. V každé regulérní 

107 RIDLEY, J. Svobodní zednáři, s. 56 - 57 
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lóži musí uprostřed dílny ležet na stolci otevřená svatá kniha zákonů a 

iniciovaní přísahají neprozradit tajemství řádu s rukou položenou na otevřené 

knize. 

V Itálii bylo vneseno světlo do lóží v Římě a Florencii v roce 1733 a 

členy byly prominentní osobnosti společnosti. To neušlo pozornosti Vatikánu a 

25. července 1737 se ve Florencii sešla mimořádná konference Sacra 

Congregatio Inquisitionis, za účasti inkvizitora Svatého oficia.108 

Výsledek jednání byl sice tajný, ale noviny začaly otiskovat zprávy, že Svatý 

úřad inkvizice vyšetřuje udání na svobodné zednáře a usoudil, že se jedná o 

molinismus109 a quietismus110. 

18. dubna 1738 vydal papež Kliment XII. první papežskou bulu proti 

zednářství, na popud správce církevního státu, státního sekretáře kardinála 

Giuseppe Firrao. Následovalo pak 16 bul od osmi papežů. 

Bula neměla stejný účinek v různých zemích, nejvážněji byla brána v Polsku, 

kde král zednářství zakázal, ve Švédsku ustanovil král trest smrti za účast na 

zednářských shromážděních a na Maltě velmistr Maltézských rytířů vypověděl 

šest řádových rytířů z Malty pro porušení zákazu zednářské činnosti. 

Akce vyvolává reakce, a tak začaly vycházet knihy na obranu 

zednářství, nejznámější v Dublinu 1738 „Relation apologique et historique de la 

Société des F. M. par J.G.D.M.F.M.", která se stala nejčtenější zednářskou 

knihou 18. století. Takové knihy však byly inkvizicí dávány na index a páleny 

slavnostně na hranících na náměstích před chrámy evropských měst. 

Druhá bula vyšla 1751 od papeže Benedikta XIV., pod názvem 

„Providas". Její následky už byly vážnější než u první buly a pronásledování 

zednářů bylo intenzivnější, především ve Španělsku byli zednáři odsuzováni do 

žalářů nebo na galeje. Nejkrvavěji se zachovala portugalská inkvizice, která 

mučení, galeje a deportace použila v masivním měřítku. 

108 LENNHOFF, E. Svobodní zednáři, s. 235 
109 Směr katolické dogmatiky, jež klade na stejnou rovinu svobodu lidské vůle a boží prozřetelnost. 
110 Extrémní forma mysticismu propagovaná Miguelem de Molinos, směr hlásající pasivitu duše před 
Bohem, k dosažení spojení s ním, základní princip ve víře orientálních církví. 
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Přes uvedená pronásledování v době kdy byl zrušen jezuitský řád nebylo 

vzácností, že i světští kněží, mniši, kaplani i opati se stávali zednáři. 

V 19. století, papež Pius VII., obnovil jezuitský řád a vyhlásil novou 

protizednářskou bulu roku 1814 a brzy nato druhou, "proti rakovině a 

smrtelnému moru společnosti lidské"111 jak zednáře nazval. Tentokrát měla 

odezvu v románských zemích. 

Roku 1823 vydal Lev XII. bulu „Quo graviora mata"112, která měla za 

následek popravu sedmi španělských zednářů v roce 1825 a následovaly 

popravy v Granadě, Barceloně a opět v Lisabonu. 

Papež Pius VII., který byl v úřadě pouhý rok odsoudil zednáře a po něm 

jeho nástupce Řehoř. 

Pius IX., který zastával pontifikát 32 let a vyhlásil papežskou 

neomylnost, prohlásil zednářství za „synagogu satanovu"113 a proklel zednáře 

v osmi encyklikách a alokucích.114 

Lev XIII. v encyklice „Humanum genus"115 z roku 1884, k níž se pak 

přidal i Pius X. označil zednářstvo za „dílo ďáblovo a nečistý mor"116. 

Lev XIII. v oběžnících zavrhoval zednáře jako sektu, která se drze a opovážlivě 

vetřela do všech vrstev společnosti, aby rozvíjela svou moc. 

Odezvou na jeho bulu bylo množství pastýřských listů, kázání a pamfletů, 

rovněž v novinách a knihách byla papežská vyhláška často zmiňována. Nejvíce 

se proslavil Leo Taxil, vlastním jménem Gabriel Jogand Pagés, Francouz, který 

vydal od roku 1885 mnoho smyšlených protizednářských knih. Další horliví 

protizednáři se přidávali a obchod kvetl, knihy šly na dračku. 

Taxil vymyslel palladistku miss Dianu Vaughan údajně narozenou 1874 

jako „dcera ďábla Bitru". Tato neexistující dáma „napsala" mnoho knih, ve 

kterých otiskovala ďábelské listiny, dokonce s podpisem samotného ďábla 

Bitru, čemuž se všeobecně věřilo po mnoho let. Až teprve roku 1897 na 

111 LENNHOFF, E. Svobodní zednáři, s. 242 
112 LENNHOFF, E. Svobodní zednáři, s. 242 
1,3 LENNHOFF^ E. Svobodní zednáři, s. 242 
114 Veřejná slavnostní promluva. 
115 LENNHOFF, E. Svobodní zednáři, s. 245 
116 LENNHOFF, E. Svobodní zednáři, s. 245 
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velikonoční pondělí svolal sám Taxil velké shromáždění do pařížské 

Zeměpisné společnosti, kde ohromenému publiku oznámil, že se mu podařila 

obrovská mystifikace, po 12 let klamal čelné osobnosti katolické církve 

smyšlenými texty. Poprask byl obrovský, snad větší než sama mystifikace 

předtím. Ti však, kteří se dostali do blamáže, se ještě více utvrdili a zahlazovali 

špatný dojem ještě větším potíráním zednářů. Katolická církev vyhlásila 

„svatou válku" údajným plánům světové židovské nadvlády ve spojení se 

zednáři. 

Přeskočíme-li do moderní doby, zjistíme, že tuhý odpor katolické církve 

proti zednářům trval po celou dobu jejich existence. Německá katolická 

biskupská konference vedla s Vereinigtten Grosslogen von Deutschland 

(Spojené veliké lóže Německa) od roku 1974 do roku 1980 oficielní rozhovory, 

které byly uzavřeny jednostranným vyhlášením biskupů 12 května 1980: 

„Svobodné zednářství se ve svém působení nezměnilo." Členství vněm 

znamená „zpochybňování křesťanské víry". Ve zdůvodnění je uvedena celá 

paleta bodů neslučitelnosti církve se svobodným zednářstvím.117 

Tento výsledek je dokladem marné snahy svobodných zednářů zlepšit vztahy 

ke katolické církvi a i dokladem toho, že jde o jednostrannou snahu zednářů, 

která u představitelů katolické církve neměla po staletí pozitivní odezvu. 

V katalogu zednářského muzea v Rosenau v Rakousku z roku 2005 je 

článek o dialogu katolické církve a svobodných zednářů v letech 1968-2000. 

Poslední bula vyšla v roce 1902 a kanonizovala do 27. listopadu 1983, kdy 

vyšel nový „Codex iuris canonici" (CIC) devět nařízení týkajících se zednářů: 

č. 542 Svobodným zednářům je vstup do katolických řádů zakázán, 

č. 693 Náboženská společenství nesmějí přijímat žádné svobodné 

zednáře za své členy. 

č. 1065 Svobodným zednářům se neuděluje požehnání manželství, 

č. 1240 Svobodným zednářům bude odmítnut církevní pohřeb. 

117 Námitky jsou uvedeny v listu Pfarrerblatt 6/1980 z 6.6.1980 s. 305 
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Kdyby se církevní pohřeb vykonal, musí být mrtvola vyhrabána a 

pohřbena na neposvěceném místě. 

Praktikujícím katolíkům se zakazuje vzdělávat se v zednářství a 

spolupůsobit při šíření svobodozednářských tiskovin. 

Svobodným zednářům je zakázáno vykonávat duchovní 

patronaci. 

Kdo své jméno propůjčí sektě svobodných zednářů nebo jiné 

společnosti, jejíž činnost je obrácena proti církvi nebo legitimní 

státní vrchnosti se tímto činem sám vydává trestu exkomunikace. 

Duchovní, kteří se dopustí deliktu, jejichž trestnost je uvedena 

v předchozích církevních nařízeních, mimo tresty uvedené ztratí 

dočasně nebo trvale církevní hodnost, penze a úřady, které 

v církvi zastávají. Řádoví duchovní ztratí nejen pasivní a aktivní 

funkce a úřady, ale budou vystaveni trestům, které budou 

přizpůsobeny jejich postavení.118 

Od roku 1968 existovala v katolické církvi částečná vůle některá 

nařízení prozkoumávat, relativizovat nebo dokonce odvolat. V mnoha zemích 

byla některá nařízení církve ignorována, ale v Polsku a Španělsku 

pronásledování zednářů bylo stále velmi silné. Ze strany svobodných zednářů 

byla na podobná nařízení také silná obranná reakce, například postupem doby 

reagovalo sedm velmistrů od roku 1869 do 1967. Na obranu zednářů se 

postavili i někteří kardinálové a biskupové Anglie, USA a Mexika. Dokonce 

papežové Jan XXIII. a Pavel VI. vyzvali k dialogu se svobodnými zednáři. 

Překvapení pro zednáře přišlo 23. března 1968, kdy kardinál Franz 

König ve Vídni požádal o důvěrný rozhovor s rakouským velmistrem, bylo to 

poprvé, kdy iniciativu k dialogu převzala katolická církev. Šlo o velmi 

významného představitele katolické církve, kardinál byl v předsednictvu 3. 

vatikánského sekretariátu, společně s kardinály F. Seperem a šéfem 

Kongregace pro víru kardinálem Ratzingerem. Vstřícné rozhovory byly vedeny 
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až do 13. března 2004, kdy kardinál zemřel. V roce 1968 byla dohodnuta 

komise pro jednání složená z odborníků pro církevní a náboženské otázky. 

Ze strany svobodných zednářů byli čtyři členové z Německa, dva ze 

Švýcarska, jeden z Itálie a čtyři z Rakouska. Ze strany církve byli zastoupeni 

čtyři profesoři a prelát Dr. J. B. de Toth (Řím). Komise pracovala intenzivně po 

dobu půldruhého roku. Výsledek jednání byl pak ohlášen do Londýna, New 

Yorku a Washingtonu. Mimo jiné v něm bylo: „nynější nařízení nepřátelských 

vztahů katolické církve ke svobodným zednářům obzvláště hrozící katolickým 

bratrům exkomunikací nebudou již v bule a encyklikách, obzvláště se to týká 

nařízení „Codex iuris canonici" (CIC). Jelikož tento kodex podléhá schválení 

Vatikánským koncilem a nachází se v období zkoumání, budou dohodnuté 

směry zapracovány do budoucích nařízení".119 

Později vyšlo najevo, že v Římě byly vzneseny ostré námitky a zmírnění 

exkomunikačních nařízení by se mohla týkat nanejvýš jen regulérních 

svobodných zednářů, ale pro jiné zednáře zůstanou v platnosti. 

V jednáních se pokračovalo a papežové Jan XXIII. a Pavel VI. se svou 

autoritou zasazovali za to, aby exkomunikační nařízení byla zrušena. 

Bylo však zjištěno, že nižší hodnostáři katolické církve jsou ostře proti odvolání 

nařízení kodexu a negativní protizednářské cítění uvnitř katolické komunity 

trvá. 

27. listopadu 1983 bylo vydáno vyjádření Kongregace pro víru týkající se 

svobodných zednářů. V tomto vyjádření je uvedeno, že negativní stanovisko 

katolické církve vůči svobodným zednářům a jim podobným společenstvím se 

nemění. Věřící, kteří se přidají k zednářům, se dopouštějí těžkého hříchu a 

nemohou přijímat svátost oltářní. Podepsán Josef Kardinál Ratzinger. 

Vztah k evangelické církvi především v Německu je podstatně 

tolerantnější a od roku 1973 je veden průběžný dialog o interpretaci víry v Boha 

118 Österreichisches Freimaurer-Museum Rosenau bei Zwettl. Wien: Museumsverein Schloss Rosenau, 
2005. s. 50 119 Österreichisches Freimaurer-Museum Rosenau bei Zwettl. Wien: Museumsverein Schloss Rosenau, 
2005. s. 52 
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a o významu Bible. Ze strany evangelické církve existují obavy, zda zážitek 

z iniciace v zednářském rituálu nemůže oslabit víru křesťanských evangelíků. 

Postoj evangelické církve ponechává na vůli každého jednotlivce-evangelíka, 

aby zvážil jak se má zachovat. 

Na výzvu, zaujmout stanovisko k církvím, svobodní zednáři odpovídají, 

že užívají nesektářský titul "Veliký architekt vesmíru" například proto, aby 

umožnili vyznavačům různých náboženství vejít v harmonii. Přesto, že každý 

svobodný zednář musí povinně prohlásit svou víru v Boha, svobodní zednáři 

zároveň věří, že představa Boha je osobní a soukromou záležitostí každého 

jedince. Svobodné zednářství reagovalo na podobné útoky zákazem debat o 

církevních a politických záležitostech uvnitř lóže a výzvou k bratrům, aby 

setrvávali pospolu v míru a pokoji. 

6.3. Ženy a regulérní svobodného zednářství 

Otázka proč nemají ženy přístup do regulérního a uznávaného 

svobodného zednářství často zajímá kritiky zednářské činnosti. Jedním z 

důvodů je dodržování historické tradice, na které zednáři tak hluboce lpí. Ve 

starodávných kamenických lóžích neměli ženy přístup do dílen, proto "staré 

povinnosti" mluví vždy jen o mužích. Svobodní zednáři žijí s ideou bratrstva, 

které je váže přátelským poutem. To nevylučuje, že se bratři ke svým ženám, 

které nazývají sestrami, necítí vázáni. V programu prací lóží se vyskytuje celá 

řada akcí společně s dámami, včetně návštěvy templu, která se nazývá 

sesterská lóže. Ženám, které se hluboce zajímají o svobodné zednářství je 

doporučeno vstupovat do výlučně ženských lóží, které mohou pracovat 

podobně nebo dokonce stejně. Mimoto existují i lóže smíšené, které však 

nejsou uznávané jako regulérní. 

Je to asi součást zednářského lpění na tradicích a zakořeněná 

představa pravověrných zednářů, že by došlo k jejich znesvěcení. Zednáři se 

vůči ženám mimo lóži nijak diskriminačně neprojevují, ani nevyhlašují nějaké 

teze proti zrovnoprávnění žen. Historická Jana Čechurová se touto tématikou 
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dost podrobně zabývala v knize Čeští svobodní zednáři XX. století a dospěla 

k závěru, že je na rozpacích jaký závěr zvolit, konkrétně pro české zednáře 

minulé doby. Vyslovila názor, že muži vnímali zednářství trochu jako hračku, 

kterou by jim ženy braly. Nicméně uzavřela svůj postoj k této problematice 

osobním názorem, že i „při rovnosti pohlaví mají členové určitého pánského 

spolku právo stanovit si jistá pravidla, do nichž patří i to, že chtějí alespoň pár 

hodin v měsíci být jen mezi muži a ženský svět nechat za branami chrámu".120 

Je to trochu únikový názor, s kterým by do budoucna asi zednáři 

nevystačili. Je známo, že s integračními trendy celé Evropy dochází i 

k sjednocování právních norem a rovnoprávnost žen bude určitě choulostivé 

téma. Existují tlaky, aby rovnoprávnost žen byla prosazena i do tradičních 

domén mužů. Bude to asi nesnadný úkol pro učené zednáře, aby svou integritu 

v tradiční podobě zachovali i přes tlak zákonodárců. Čeští zednáři tento tlak již 

jednou zažili, když jim komunisté zasahovali do předkládaných stanov při 

registraci na ministerstvu vnitra. 

Němečtí svobodní zednáři pořádají aspoň jednou v roce slavnost, při 

které jsou dámy pozvány do lóže. Dámy si navléknou bílé rukavičky, které 

dostává iniciovaný bratr s úkolem předat je dámě jeho srdci nejbližší. Při 

slavnosti dámy uvidí tradiční otevření lóže, vyslechnou několik zdravic a 

pochvalných uznání za sesterskou péči o blaho bratří za uplynulé období a po 

rituálním uzavření programu se celá společnost vydá do banketního sálu k bílé 

tabuli. Je to jakási úlitba zákonu, ale nepřístupnost tajemství iniciace zůstává 

zachováno. 

120 ČECHUROVÁ, J. Čeští svobodni zednáři ve XX. století, s. 236 
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Závěr 

Zednářství je často považováno za tajnou společnost ohrožující církevní 

dogma, za zábavný nebo nemravný spolek, historický přežitek, či naopak za 

ušlechtilou společnost vybraných osobností. Rozvoj společnosti v minulých 

třech stoletích nepřivedl lidstvo k sounáležitosti, nýbrž naopak se vystupňovalo 

jeho sobectví, bezohlednost, agresivita, strach a nejistota. V tomto střetu 

nepřátelských společenských zájmů stojí společnost mužů, kteří prahnou po 

opravdovém bratrství a po světovém smíření na vyšší kulturní a duchovní 

úrovni. Jejich řád, který se nikdy nestal masovou záležitostí, vznikl za 

feudalismu, přežil měšťanskou revoluci, liberální demokracii, éru socialismu a 

pokračuje v tzv. postmoderní společnosti, kde svobodní zednáři se svými 

ideami nemají lehké postavení. 

Nejsou dogmatiky a nevyznávají nic, co by bylo proti zdravému rozumu. 

Ten, kdo ve svobodném zednářství hledá fantastično, čarodějné a tajuplné 

praktiky nebo iracionální představy, bude zklamán. 

Svobodné zednářství nepodporuje osobní, materielní či společenský 

prospěch a není používáno k mocenskému zápasu. Nevnucuje nikomu 

konkrétní představu určitého boha, vyžaduje však, aby se jeho členové řídili 

vyšším mravním řádem, který je zaměřen do budoucnosti ve prospěch celé 

společnosti. Svobodní zednáři vyznávají ideu stavby chrámu humanity celého 

lidství, nikoli prospěch samotného řádu. V jejím tajemství je bratrství tolerance 

a kvality osobnosti v dnešním světě kvantit. Přednost mají kulturní hodnoty 

ducha, které nelze měřit, vážit ani vyjádřit penězi. Každý zednář se slavnostně 

zavazuje k veřejné mravnosti a práci za zlepšení celku a činí tak nejdříve sám 

u sebe. 

Zednářská symbolika není účelem, ale je prostředkem k překročení 

hranic náboženských, politických, kulturních, národnostních a rasových 

předsudků. Používá výrazových prostředků, které jsou přístupny všem lidem 
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bez rozdílu víry, vzdělání a společenského postavení. Symbolika, kterou si 

zednářství nevymyslelo, provází vývoj lidstva v naprosté odlišnosti od veškeré 

živé a neživé přírody, je zjevem specificky zcela lidským a žádný jiný živočich ji 

neužívá, je nad národnostní řečí. V symbolech mluvíme, píšeme, myslíme a 

cítíme. 

Svobodné zednářství vyhledávalo a sdružovalo jen nejlepší muže 

z dobrých a soustředilo se na zlepšování svých členů v naději, že ti budou zase 

pramenem zlepšování svého okolí. Nekladlo si nikdy za cíl převýchovu křivých 

charakterů, ale klade důraz na kulturu ducha a působení formou osobního 

příkladu. 

Rozsah této práce nevyčerpal zcela téma fenoménu svobodného 

zednářství. Jedním z důvodů je studium fenoménu profánním pohledem, bez 

informace možného vnitřního prožitku člena řádu. Jinou překážkou je samotný 

obsáhlý rozsah fenoménu svobodného zednářství, dotýkající se světového 

působení, historie, náboženství, společenských proměn, magie, esoteriky, 

symboliky či smyslu jeho existence. 

Tato práce byla zaměřena na regulérní a uznávané svobodné 

zednářství. Záměrně byl opomenut výklad neregulérního, smíšeného či 

ženského zednářství, protože základní principy jako lóžová činnost a 

provozování rituálů stejně vycházejí z idejí regulérního svobodného zednářství. 

Podobně nebylo zkoumáno zednářství vyšších stupňů, odvozených řádů nebo 

aktuální působení svobodných zednářů doma i ve světě, včetně jejích 

charitativních aktivit. 

V této práci šlo tedy o základní uvedení do problematiky svobodného 

zednářství odlišným způsobem, než popisuje zednářská literatura. 
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Jaroslav Kvapil, zakládající člen české lóže Jan Amos Komenský, 
tvůrce české verze rituálů všech tří stupňů používaných i v současné době. Obr. č. 7 
Zařízení první české lóže Jan Amos Komenský v bytě Alfréda Baštýře. 

Obr. č. 8 Lóžový odznak české lóže Jan Amos Komenský v Praze. 
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