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ABSTRAKT
Bakalářská práce „Spolek pekelného ohně v kontextu osvícenských a preromantických idejí“
se zaměřuje na analýzu krystalizace legendy obestírající jeden z mnoha spolků vzniknuvších
v 18. století v Anglii, jehož zakladatelem byl vysoce postavený politik a aristokrat oné doby.
První část textu je věnována průřezovému pohledu do literární produkce, v níž je možné se
setkat se zmínkami o daném spolku jak v rovině faktické, tak v rovině mýtu, a jež je využita
k interpretaci v následné analýze. Dále nastiňuje biografii zakladatele spolku, sira Francise
Dashwooda, s přihlédnutím k dobovému politickému kontextu. Analytická část se pak
nejprve snaží zmapovat proces formování spolku samotného. Stěžejní je však poslední
analyticko-interpretační část, jejímž cílem je nahlédnout intence, z nichž vychází a
proměňuje se samotná legenda, jež tento spolek zahaluje. Jak již samotný název práce
napovídá, analýza se pokouší odhalit hlubší kontext osvícenských a preromantických idejí,
jež provázejí georgiánskou éru, v níž je tento fenomén ukotven.
KLÍČOVÁ SLOVA
Spolek pekelného ohně, sir Francish Dashwood, „Fay ce que voudras“, Medmenhamští
mniši, West Wycombe, georgiánské období, osvícenství, preromantismus, klasicismus,
společnosti, pánské kluby, tajné spolky,
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ABSTRACT
The bachelor thesis "Hell-Fire Club in the context of the Enlightenment and Preromantic
Ideas" focuses on the analysis of the crystallization of legend enshrouding one of the many
clubs, established in the 18th century England, whose founder was a high-ranking politician
and aristocrat of that time. The first part is devoted to a sectional perspective into literary
production in which it is possible to meet with the mention of the association, at both, the
factual and the level of myth, and which is used to interpret the subsequent analysis.
Afterwards, it outlines the biography of the founder of the association, Sir Francis
Dashwood, taking into account the political context of the age. The analytical part initially
tries to understand the formation of the association itself. However, the main part is
analytical and interpretative, that aims to look into intentions of the underpinning that legend
rises from and that surrounds the club itself. As the title of the thesis suggests, the analysis
seeks to reveal the deeper context of the Enlightenment and Preromantic ideas that
accompany the Georgian era in which this phenomenon is based.

KEY WORDS
Hell-fire club, sir Francish Dashwood, „Fay ce que voudras“, Medmenham monks, West
Wycombe, Georgian era, Age of reason, Classicism, Sentimentalism, Societies,
Gentlemen´s clubs, Secret societies,
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1. ÚVOD
„Fay ce que voudras.“ / „Čiň, čeho je ti libo.“
Francois Rebalais
Právě toto úsloví je mottem společenství opředeného mýtickou legendou o spolku,
jehož působnost sahá do poloviny 18. století a jenž vešel do dějin pod různými názvy:
Medmenhamští mniši, Rytíři řádu sv. Františka, Řád rytířů z West Wycombe, či Bratrstvo
sv. Františka. Proslul však a do dnešních dob se do podvědomí zapsal nejvíce jako Hell-Fire
Club / Spolek pekelného ohně (překl. Jan Mrlík1)
O tomto fenoménu jsem se poprvé doslechla, když se mi do ruky dostala kniha
anglické spisovatelky Shelley Klein2 The most evil secret societies in history / Nejkrutější
tajné společnosti v dějinách (překl. Jan Mrlík), která by měla být snahou o výzkum
historického vývoje a fungování rozličných tajných spolků. Vedle sebe tak zde stojí
nechvalně proslulý Ku-Klux-Klan, nacistická Oddesa, zločinecká Camorra, Asasini (dle
Shellyové první teroristé), sekta Óm Šinrikjó, nebo například Kolektiv socialistických
pacientů. Pominu-li jistou, řekněme, nekonzistentnost až disparátnost zde obsažených
organizací, či spolků, jejíž legitimitu se autorka snaží v průběhu knihy několikráte v čtenáři
utvrdit a obhájit, nemohu však nezmínit, že tato kniha rozhodně není historickým výzkumem
faktů, ale spíše sbírkou rozličných kolážovaných příběhů s cílem získat takový obraz, který
autorka chtěla. Nelze jí však bezpochyby upřít, zejména v části zabývající se Spolkem
pekelného ohně, která má k dokreslení onoho požadovaného obrazu podtitul „Démonismus,
smilstvo a politika“, že je deskripcí legendy (a podtrhuji zde právě ono slovo legenda) v celé
její plastičnosti a variabilnosti, jak se do dnešních dnů zformovala. Legendy o spolku
z poloviny 18. století, který sdružoval vysoce postavené aristokraty a politiky provozující
černé mše plné magie. Zakladatel sir Francish Dashwood prý sám sebe prohlašoval při
tajných obřadech za Krista. Pro všechny členy, mezi něž měli patřit například i malíř William
Hogarth, lord Sandwich, zástupce ministra financí Thomas Potter, John Wilkes, či dokonce
Benjamin Franklin, jsou zde jakési posty apoštolů, mnichů Krista. Místem tajných setkání
byl zprvu hostinec U Jiřího a supa v londýnském Cornhillu, avšak Dashwood ve své údajné
Používám tento překlad z knihy Shelley Klein, která byla jako jediná přeložena do češtiny právě
Janem Mrlíkem. Někdy bývá používáno označení Klub pekelného ohně.
2
Shelley Klein: Nezávislá žurnalista, redaktorka a spisovatelka. Pracovala například na studii o
Charlesu Dickensovi, napsala odborné pojednání o původu příjmení v angličtině. Zabývala se
rolí zla ve společnosti a kromě výše zmíněného titulu napsala rovněž například knihu o
nejkrutějších ženách v dějinách.
1
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touze po příhodnějším místě pro vykonávání tajemných obřadů, kupuje a následně
v pseudogotickém stylu přestavuje ruiny starého cisterciáckého opatství Medmenham,
ležícího poblíž Marlow a West Wycombe, jenž je dávným sídlem jeho rodu. Vskrytu noční
oblohy pak tito mniši
„připlouvali po Temži na gondole, v róbách bílých jako sníh, jejichž
kapuce byly lemovány šarlatovým hedvábím a v rukou drželi hořící
pochodně, takže přihlížející mohl nabýt dojmu, že se vracejí duchové
někdejších mnichů, aby znepokojovali lidi z okolí.“3
Je zde spatřována korelace mezi spolkem, satanismem a kacířstvím. Obřady jsou plné
masových sexuálních orgií s prostitutkami převlečenými za jeptišky, případně se lze setkat
se vzýváním satana v převlecích mnichů. Tak praví legenda.
Onen spolek, o jehož faktické existenci není pochyb, avšak jeho skutečná podstata
zůstane možná navždy skryta pod tajemným závojem stínu historie a věčného spánku jejích
někdejších členů, je právě tématem této práce.
Cílem této práce však není analýza historické faktičnosti tohoto mýtu (to nechť je
přenecháno jiným), ale analýza toho, jak mohla tato legenda vyrůst z podhoubí dané doby a
zejména to, jak zapadá do kontextu osvícenských a preromantických idejí jak samotný
spolek, tak mýtus, kterým je opředen.
Rozplétat tuto síť upředenou v průběhu historie a snažit se v ní nalézt možné pilíře v
konstrukci oné křivky, které umožnila přechod od skutečnosti k mýtu tak živému, že do
dnešních dnů je předmětem zájmu a spekulací mnohé veřejnosti jak laické, tak akademické,
fascinované vším tajemným, je nepochybně oblastí značně nesnadnou. Z tohoto důvodu je
nutné přistoupit k tomuto problému z více významových rovin.
V první části práce bude nutné seznámit se s tím, jaké informace lze získat z dobových
zdrojů. Jelikož víme, že jako primární zdroj o skutečnosti spolku jako takového, vztahující
se k jeho existenci samé, se dochoval pouze fragment několika stran z Medmenham Abbey´s
cellar book/ Sklepní knihy medmenhamského opatství (překl. autorky práce Veroniky
Kořínkové, dále jen VK) z roku 1760 a je uložen ve West Wycombe4,bude nutné zaměřit se

KLEIN, Shelley. Nejkrutější tajné společnosti v dějinách. Přek. Mrlík J. 1. vyd. Frýdek-Místek:
Alpress. 2006. p. 160.
4
SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York, NY:
Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 3.
3
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na zdroje sekundární a historicko-výzkumné, což je ovšem pro tuto práci vzhledem k jejímu
zaměření adekvátní. První část tedy bude zahrnovat průřezový pohled na dosud uskutečněné
práce, které se k tématu spolku vztahují, akcentujíce ty, které považuji za nejpřínosnější5, a
které budou využity jako východisko další analýzy.
Další část je seznámením s dostupnými fakty týkajícími se zejména osoby sira Francise
Dashwooda, zakladatele daného spolku, jeho působení jak na půdě politické, tak
v soukromém životě „za zavřenými dveřmi“. Zároveň bude nutné, zejména pro českého
čtenáře, již v této části nastínit politicko-historický dobový kontext.
Mýtus či legenda vždy vzniká na pozadí určité doby a v tomto ohledu je v ní ukotven.
Je to však fenomén, jenž se zjevuje znenadání, pozvolna a jeho formování nelze vymezit
explicitně. Pro splnění stanoveného cíle práce, tedy zjištění, jak je tento mýtus v rámci
multidimenzionality reflektován v kontextu osvícenských a preromantických idejích, bude
použita v analytické části práce hermeneutická metoda. Ze stejného důvodu budu k práci
přistupovat z pohledu konceptu heideggerovské hermeneutiky6.
V analytické části se tedy pokusím nejprve analyzovat a interpretovat kontext vzniku
spolku jako takového a následně kontext, v němž počala vyrůstat sama legenda a pomocí
dostupných zdrojů nalézt skryté fenomény a jejich významy, jež mohly mít na obě tyto
roviny vliv. Tato část, jež by měla být stěžejní, by pak měla pomoci odhalit odpověď na
původní otázku celého diskurzu, tedy jak celý mýtus, jímž je spolek opředen, vznikl a
zakořenil se do takové míry, že přežil bezmála 300 let.
Zároveň je však nutné si uvědomit, že legenda nebo pověst o něčem není žádným
epiteton constans. Jde o stále se vyvíjející element konstituovaný přinejmenším kulturně a
sociologicky, a tento proces nikdy nekončí. Hlavní období, na které se budu zaměřovat je
tedy sice zejména georgiánské období7, ve kterém spolek působil a kam sahají počátky oné
legendy i období jeho krystalizace, ale v závěru se zmíním rovněž o pokračujícím století

Zde chci poznamenat, že nejpřínosnější pro tuto práci neznamená jen faktograficky přesné, ale
využívány budou právě i knihy, které přispěly ke vzniku a rozšíření onoho mýtu.
6
Heideggerovská hermeneutika: „Snahou heideggerovské hermeneutiky je odhalit skryté
fenomény a jejich významy. Úkolem hermeneutiky je odhalení významů, které nejsou
bezprostředně evidentní naší intuici. Interpret se má dostat za to, co je bezprostředně evidentní.
Při snaze po této interpretaci, má používat každodenní poukazy na významy, které nejsou dány
explicitně.“ in HENDL, Jan. Hermeneutika – metodologické poznámky, in: Hermeneutika
sportu, sborník z celofakultního semináře. Ed. Hogenová A. Praha: Karlova Univerzita, online
1998.
Str.
33
40
cit.
2015-01-15
Dostupné
z:
http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/hermen.htm
7
Georgiánské období: období britské historie datované mezi lety 1714 – 1830, v období vlád
Jiřího I. až Jiřího IV.
5
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devatenáctém, jelikož i zde prošel úpravou do podoby právě té, která se nám dnes zrcadlí a
snaží se nám stále něco říci o nás samotných.
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2. FAKTICKÁ VÝCHODISKA

2.1. Literární zdroje
„S knihami je to jako s lidmi: jen malý počet něco znamená, zbytek se ztrácí v množství.“
Voltaire
Kde však v bezbřehých vodách, jež skýtá moře literatury, získat fakta potřebná pro
vykreslení jak skutečně historicky doložitelného obrazu, tak onoho mýtu, kterým je tento
spolek opředen?
Nutno si uvědomit, že se nacházíme v době 18. století. Právě oné epochy, ve které celá
naše pouť právě začíná. V době, ve které se odehrává ona symetrická dvojznačnost: vzniká
zde spolek, jehož skutečnost chce být pro okolí ukryta a pro nás odhalena, a zároveň
započíná jeho metamorfóza v legendu, která je po celou dobu všem na očích. Je tedy nutné
pohlédnout na dostupné zdroje s přihlédnutím k této dualitě problému.
Pro historické výzkumy, zabývající se touto tématikou s cílem odhalit skutečnou
podstatu a historická fakta týkající se společenství, které se sdružovalo kolem sira Francise
Dashwooda, existuje několik zdrojů právě z oné, či bezprostředně nadcházející doby. Příloha
č. 1 ukazuje prvotní přehled nejstarších původních textů i novějších výzkumů, v nichž lze
dohledat drobné zmínky nejen o existenci tohoto společenství, ale rovněž o jejích možných
členech. Vzájemná interkonexe mezi tímto výčtem a výčtem potencionálních členů v příloze
č. 2, je značným přínosem v dosud probíhajícím výzkumu.
Přínosem k dobovému výzkumu jsou pak knihy z pera Horace Walpola – Memoáry
krále Jiřího III, nebo jeho Dopisy. O existenci spolku se lze dočíst v dochovaných dopisech
samotných členů: např. mezi Johnem Hallem Stevensonem a Johnem Wilkesem, nebo
Wilkesem a Charlesem Churchillem. Kusé zmínky se objevují rovněž v Diářích Georga
Bubba Dodingtona.
Rovinu mýtu ovšem pomohou dokreslit zejména jiné zdroje, právě ty, které jej samy
uvedly v život a pomohly k jeho dalšímu bujení a vzkvétání prosti subordinace teologii
pravdy. Eric Towers ve své práci Dashwood: The Man and the Myth / Dashwood: Muž a
mýtus (překl. VK) zmiňuje, že pouze čtyři z potenciálních členů spolku se ve svých zápiscích
zmiňují o určitých rozpustilostech v Medmenhamu: Dr. Benjamin Bates, údajný osobní
lékař, který existenci spolku nepopírá, ale blíže se k ní nevyjadřuje, John Wilkes, Charles
Churchill a John Hall Stevenson. Zejména John Wilkes jako bývalý člen k rozšíření legendy
11

nejvíce přispěl, když po své roztržce se členy bratrstva začal veřejně referovat o jejich
domnělých rituálech, obřadech, ke kterým však údajně sám nikdy nebyl přizván. Stejně tak
John Hall Stevenson podpořil mýtus o tajném spolku ve své knize Crazy Tales / Bláznivé
povídky, jež obsahuje podkapitolu The Confession of Sir F- of Medmenham and of the Lady
Mary His Wife / Konfese Sira F- z Medmenhamu a Lady Mary, jeho ženy (překl. VK). Nutno
ovšem podotknout, že Stevenson založil vlastní spolek s názvem Demoniacks / Démoni
(překl. VK) a svůj zámek přestavěl coby dějiště setkávání.8 V roce 1779 vzniká ještě kniha
o prostituci v Anglii 18. století Nocturnal Revels / Noční radovánky (překl. VK), jejímž
autorem má být dle titulní strany údajně mnich Řádu sv. Františka (tedy námi analyzovaného
spolku). Kniha je komplexem anekdot o společensky vysoce postavených mužích a jejich
návštěvách a radovánkách s prostitutkami.
Jedním z prvních děl, z jehož intence se legenda dále rozrůstá, byla novela irského
satirika Charlese Johnstona z roku 1765 Chrysal: Or The Adventures of a Guinea / Duch
zlata9: neboli dobrodružství guineie (překl. VK). Jde o příběh mince putující z ruky do ruky
a vyprávějící příběhy, které zažila spolu se svými majiteli např. Wilkesem, Churchillem,
Sandwichem, Butem, Dodingtonem, s nimiž prochází jak veřejným životem, tak světem „za
zavřenými dveřmi“. Právě zde je ustanoven topos spolku úzce spjatého se vzýváním satana,
černou magií a sexuálními orgiemi. Zde je pravděpodobně ono místo pevného zakořenění
mýtu o Hell-Fire club / Spolku pekelného ohně.
„Eric Tower is correct in calling him „a timid pornographer“. The
activities at Medmenham Abbey are described in a manner intended to be
breathlessly lurid. / Eric Towers ho správně označuje za „ubohého pisálka
pornografie“. Aktivity v Medmenhamském opatství jsou zde popisovány
tak, aby braly dech a šokovaly.“10 (překl. VK)
Tyto představy, jež rozviřují tuto legendu, však dle Sustera Johnstone bezostyšně
kopíruje z děl Neda Warda The Secret Histoy of Clubs / Tajná historie spolků (překl.VK)
z roku 1709.

8

SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York, NY:
Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 5.
9
Chrysal – uvádí ve své předmluvě ke knize jako Spirit of Gold / Duch zlata. (Baker in
Johnstone, xii)
10
SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York, NY:
Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 5.
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S příchodem nového století pak dostává legenda novou perspektivu v podobě díla sira
Nathaniela Wraxalla Historical Memoirs / Historické paměti (překl. VK), jež mají
intencionální tendenci být sondou a reflexí zevnitř. Přestože Nathaniel Wraxall nepatřil ke
členům tohoto spolku, ukazuje zde právě pohled insidera, který je však opět fabulován ze
střípků zaslechnuvších pomluv a konspirací. S přelomem století je pak zavržena
popularizace mýtu díky vydání knihy Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) od Jerome Klapka
Jerome.
Jak uvádí ve své knize Gerald Suster,
„…the art of the historian does not consist merely of relating the facts,
since everything that has ever happened is a fact. It consist of selecting the
facts which consciously or unconsciously, the historian thinks to be
significant in the ideological context of the time. The historian emphasises
the facts considered to be important from the perspective embraced, and
neglects others. / …umění historika nespočívá pouze ve vyprávění faktů,
jelikož vše, co se kdy stalo je skutečností. Spočívá ve výběru faktů, které
vědomě či nevědomě historik považuje za významné v ideologickém
kontextu doby. Historik zdůrazňuje fakta, jež považuje za důležité v dané
perspektivě, a ostatní opomíjí.“ 11 (překl. VK)
Prvním skutečným pokusem o historizaci tohoto fenoménu byla práce Jamese Josepha
Sheahana The History and Topography of Buckinghamshire / Historie a topografie
Buckingramshire (překl. VK) z roku 1862. Zde je však zásadním problémem, že přestože se
snaží práce tvářit „vědecky“, následuje jako faktografický zdroj Johnstonova Ducha zlata, a
tím je již od prvopočátku vedena právě po oné stezce mýtu.12 Zde se pak pravděpodobně
datují počátky mísení reality a ireality. Na tomto místě vstupuje skutečnost do spirály fikce,
ve které se spolu střetávají, proplétají, asimilují, a z níž jen velmi obtížně mohou kdy
v budoucnu obě vystoupit čisté ve své původní formě.
Paradoxně k této asimilaci přispěl rovněž Dictionary of National Biography / Národní
biografický slovník (překl. VK), jehož vydávání započal po vzoru Německa George Murray
Smith. Suster uvádí, že je udiven skutečností, jež umožnila roku 1901 Arthurovi

11
12

Ibid., p. 3.
Ibid., p. 1 – 13.
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Frederickovi Pollardovi publikovat nepodložené informace o bratrstvu konajícím obscénní
parodie na římské rituály. Tuto skutečnost vyčítá tehdejšímu editorovi siru Leslie
Stephenovi.
Stejného prohřešku jako Sheahan, držení se linky Jonstona, se pak dopouští ve
dvacátých letech 20. století rovněž E. Beresford Chancellor v šestém svazku sbírky The Lives
of the Rakes / Životy hrabat (překl. VK), nebo v letech padesátých Taylor Rhodes v knize
The Satanic Mass / Satanské mše (překl. VK).13 Všechna tato díla pomáhají k upevnění
představy o Dashwoodovi, jako vyvolávači Ďábla a, dalo by se říci v kontextu odkazu
k osvícenskému okultismu, předchůdci novodobého Satanismu.
Racionalizovat tyto pohledy a provést logický diskurz se snažili Louis C. Jones ve své
studentské práci The Clubs of the Georgian Rakes / Kluby georgiánského období, Montaque
Summers v díle Witchcraft and Black Magic / Čarodějnictví a černá magie nebo Raymond
Postage v The Devil Wilkes / Ďábelský Wilkes (překl. VK). Všichni se snaží odkrýt onen
závoj satanismu, který naprosto zavrhují, a na celý spolek nahlížejí jako na pouhé rozmařilé
hýření. Postage je zřejmě prvním, kdo reflektuje nový rozměr náboženské roviny
koncipovaný na bázi satiry.
„…if any religious element existed at all, it was merely a mockery of
Catholicism by lapsed and drunken Protestants /…pokud zde vůbec nějaká
náboženská rovina byla, pak pouze výsměch katolicismu pokleslými a
opilými protestanty“ 14
(překl. VK).
Tuto satiristicou konotaci spolu se zavržením představ o vzývání Ďábla v tomto směru
spatřuje rovněž Jeffrey Russell v díle History of Witchcraft, Sorcerers, Heretics and Pagans
/ Historie čarodějnictví, kouzelníků, heretiků a pohanů (překl. VK).
Dvacáté století je pak pochopitelně hojným co do počtu prací historizujících. Jedním
z takových je práce Betty Kemp Sir Francis Dashwood: An Eighteenth Century Independent
/ Sir Francis Dashwood: Nezávislé 18. století (překl. VK). Jde o velmi přínosný výzkum, ve
kterém autorka nahlíží na Dashwooda jako osobnost veřejného politického života a mýtus
ponechává vně svého bádání. Dílo je tak perfektní biografií bez oněch zavádějících
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Ibid., p. 7.
Ibid., p. 9.
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nepotvrzených korelátů mýtu. V tomto ohledu je přínosná i kniha od potomka rodu
Dashwoodů a zakladatelova jmenovce sira Francise The Dashwoods of West Wycombe /
Dashwoodové z West Wycombe (překl. VK). Geoffrey Ashe v knize Do what you will: A
history of Anti-Morality / Čiň, čeho je ti libo: Historie anti-morálky, pak sumarizuje
dostupná data a snaží se rozkrýt fakta a fikci. Veškeré náboženské otázky, jsou zde
ponechávány stranou a všechna díla akcentují právě onu politicko-zákulisní stránku
spolku.15
Na přelomu 70. a 80. let pak dochází k dalšímu posunu ve výzkumu na úrovni
významové roviny fungování spolku a badatelé přicházejí s novým dosud opomíjeným
rozměrem tohoto diskurzu. Zřejmě jako první transformují Jesse Lasky ml. a Pat Silver celý
model pozadí spolku jako pohanský rituál. Jde o zásadní posun ve vnímání celého kontextu.
Tento koncept pak do té doby asi nejšířeji analyzuje ve své výše zmiňované studentské práci
Eric Towers. Práce je z části opět badatelským výzkumem biografie sira Francise
Dashwooda, ovšem zde se autor rovněž zaměřuje na analýzu reálnosti daného spolku,
vyvrací spekulace o satanistickém pozadí a dochází k závěru, že je potřeba nahlížet zde
kontext dashwodovy inklinace k „rabelaisovskému“ stylu anticipujícího v určitém ohledu
s pozdější Nietzscheho filozofií Apollo-Dionýsovské dichotomie16.17 Tím se již silně
přibližuje závěrům Geralda Sustera v knize The Hell-Fire Friars / Bratrstvo pekelného ohně
(překl. VK), podle něhož se Dashwood zajímal v právě v prvé řadě o duchovno, které ho ve
spojení s myšlenkami řekněme esteticko-ontologickými v kontextu odkazu Rabelaise a
sexuality přivádí k zájmu o jakousi obnovu Elusinských mystérií18.
Prvek sexuality je pak vyzdvihován u dvou současných autorek Wendy Firth
v příspěvku Sexuality and Politics in the Gardens at West Wycombe and Medmenham Abbey

Všechny tři tyto knihy budu používat jako faktografický zdroj informací.
Apollo-dionýsovská dichotomie: Jde o polaritu dvou elementárních sil, jež Nietzsche využívá
pro výklad světa a považuje je také za základní principy nutné k tvůrčí činnosti člověka. Tato
označení vycházení z řeckých mytologických bohů Apollóna, jenž je spojován s řádem,
rozumem, harmonií a krásou, a Dionýsem, jenž je ztělesněním emocí, chaosu, opojení a utrpení.
Ve své filosofii je Nietzsche pojímá jako neodmyslitelné součásti bytí a myšlení, bez nichž není
možné žádné konání. Zároveň jsou však dokonalými protiklady, mezi nimiž existuje
nepřekonatelná propast a jejich zápas je předpokladem světa a života samého. Svět zjevovaný je
výsledkem apollonského principu, jenž jej strukturuje do jeho podoby. Princip dionýský pak
svojí vůlí k jednotě rozráží strnulost řádu, jeho převaha by však vedla k zániku, jelikož vše
proměnlivé by splynulo v absolutnu. Díky němu ale apollonský princip neuvázne ve své
strnulosti. NIETZSCHE, Friedrich: Zrození tragédie, překl. Otokar Fischer, ed. Luboš Ptáček,
1. vyd. Praha: Studentské nakladatelství Gryf., 1993.
17
SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York, NY:
Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 11.
18
Elusinská mystéria: oslavy antického Řecka k uctění bohyně Deméter, jenž byly spojeny
s tajnými kultovními obřady týkajícími se plodnosti. Předpokládá se, že nesly sexuální prvky.
15
16
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/ Sexualita a politika v zahradách West Wycombe a Medmenhamského opatství (překl. VK)
a Julie Peakman v Lascivious Bodies: A Sexual History of the Eighteenth Century / Smyslná
Těla: Historie sexuality osmnáctého století (překl. VK).
Dnes asi nejpropracovanější badatelskou historickou analýzu provádí aktuálně
americký profesor zabývající se britskou historií Jason M. Kelly, který veškeré své práce a
nová zjištění prezentuje prostřednictvím blogu Hellfire secrest na stránkách Wordpress.
Na druhé straně přibývá ve 20. století i těch, kteří začínají mýtickým prvkům
připisovat faktickou bytostnou identitu a v obrazu svých prací jim dodávat iluzi pravdy. Za
takové lze označit nejen knihu Klein Shelleyové, právě onu zmiňovanou v úvodu této práce
jako počáteční impulz mého interesu, ale i mnohé z děl vzniknuvších zejména na přelomu
let padesátých a šedesátých. Jde o díla Donalda McCormica The Hell-Fire Club /Spolek
pekelného ohně (překl. Jan Mrlík) a Dana Mannixe se stejným titulem. McCormic se snaží
odkazovat na dopisy či zápisy z deníků. Oba autoři se snaží tvářit jako historičtí badatelé,
možná trochu eliminující prvek satanismu, ovšem díla postrádají adekvátní bibliografické a
citační odkazy a jako celek jsou v podstatě opět kompilací jakési „mírnější“ verze legendy,
avšak stále pouze legendy. Kniha Donalda McCormica byla dokonce zařazena jako 26.
svazek do okultní knihovny Dennise Wheatleyho. Mannix zase akcentuje sexuální
perspektivu v rozměru až pornografickém, což následně ve své knize The dark world of
Witches / Temný svět čarodějnic (překl. VK) přebírá roku 1962 Eric Mable a v knize History
of Orgies / Dějiny orgií Bruno Partridge.19 Nemohu zde rovněž nezmínit, že mne při mém
pátrání velmi překvapilo, že se o Dashwoodově spolu zmiňuje rovněž práce doktora Jamese
Randalla Noblitta a Pamely Perskin Noblitt Cult and Ritual Abuse: Its History,
Antrhropology, and Recent Discovery in Contemporary America / Kultovní a rituální
zneužívání: Jeho historie, antropologie a nedávné objevy v současné Americe (překl. VK)
z roku 1995, která by měla být výzkumem a pojednáním o důsledcích takového zneužívání.
Je vidět, že intenzita zapuštění mýtu v povědomí je patrně stále velmi vysoká.
20. století tedy dopomohlo i díky novým médiím a novým globálně komunikačním
možnostem, aby legenda, i přes mnohé snahy o její rozkrytí, stále zakrývala svým hávem
pravdu. Napomáhají tomu nejen literární romány o spolku jako takovém (např. The Hellfire
Club od Petera Strauba z roku 1995, nebo Lord John and the Hellfire Club od Diany
Gabaldon z roku 1998), ale rovněž filmová zpracování (např. film The Hellfire Club z roku

19

Ibid., p. 1-13
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1960), nebo jen různé drobné odkazy a připomínky onoho mýtu v různých dílech napříč
uměleckými směry.
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2.2. Sir Francis Dashwood
Následující část se snaží nastínit život zakladatele Spolku pekelného ohně. Při této
rekonstrukci budu vycházet zejména z děl Francise Dashwooda: Dashwoodové z West
Wycombe, Geralda Sustera: Bratrstvo pekelného ohně, Geoffreyho Ashe: Čiň, čeho je ti libo:
Historie anti-morálky a Betty Kemp: Sir Francis Dashwood: Nezávislé 18. století a výzkumu
Jasona M. Kellyho.

2.2.1. Dětství a dospívání a mládí Sira Francise Dashwooda
Francis Dashwood se narodil v Londýně roku 1708, bohatému obchodníkovi Francisi
Dashwoodovi a jeho druhé ženě Lady Mary Fane. Jeho otec byl rovněž členem anglického
parlamentu a roku 1707 získal od královny Anny dědičný titul baroneta. Lady Mary Fane
zemřela, když byly jejímu synovy dva roky a otec zemřel v jeho nedožitých šestnácti.
Mladý Dashwood studoval na Eton College, avšak když dovršil osmnácti let, bylo
rozhodnuto jeho pěstounem strýcem Johnem Fanem, že jeho výuku převezme soukromý
učitel, se kterým, jak bylo v té době obvyklé, zároveň podnikne tzv. „Grand Tours“20 po
Evropě. Jako Jakobita21 John Fane vybral pochopitelně katolického vychovatele. Toto
rozhodnutí ovšem pravděpodobně nejvíce ovlivnilo dashwoodův celoživotní negativní
přístup zejména ke katolické církvi a vedlo k ambivalentnímu postoji k náboženství jako
takovému, jelikož v něm svojí přílišnou zapáleností vzbudil jeho katolický vychovatel až
odpor. Zejména po zhlédnutí náboženské bohoslužby v Sixtinské kapli, po níž se mladý
Dashwood v přestrojení připojil ke kongregaci. Tato bohoslužba v něm zanechala tak
negativní dojem, že poté zpod pláště vytál bič a začal s ním švihat jako u trestání kajícníků,
jenž před tím shlédl. Nejen, že tento čin vzbudil v první chvíli strach a představu přítomných,

K tématu „Grand Tours“ - „Velkých cest“ nebo také cest kavalírských byla napsána velmi
zajímavá habilitační práce týkající se cest zejména české a rakouské šlechty, avšak přesto zde
lze získat velmi dobrou představu a informace týkající se tohoto fenoménu jako takového: in
KUBEŠ, J. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620 – 1750). Pardubice, 2011.
Habilitační práce. Univerzita Pardubice, Ústav historických věd FF.
21
Jakobité: Příznivci anglického stuartovského (katolického) panovníka Jakuba II. Cílem tohoto
hnutí byla podpora stuartovského panovníka a rodu jako takového k navrácení se na anglický,
potažmo následně britský trůn. Jakub II, který nastoupil na trůn roku 1685, byl katolického
vyznání, měl absolutistické tendence a vzbudil velkou vlnu nevole snahou o zavedení
náboženské tolerance pro katolíky právě v protestantské Anglii. Nevole posléze vyústily ve
Slavnou revoluci roku 1688 a ujmutím se vlády nizozemského místodržitele a manžela Jakubovy
dcery Marie Vilémem Oranžským. Mnohými je tato revoluce považována za jeden
z nejdůležitějších mezníků ve vývoji rozložení sil mezi britským panovníkem a parlamentem.
(více viz kap. 2.2.4.1. Politický život „dlouhého 18. století, příp. MORGAN, Kenneth O., Martin
KOVÁŘ a Josef POLIŠENSKÝ. Dějiny Británie. 2., dopl. vyd. Překlad Ivo Šmoldas. Praha:
Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 656 s. Dějiny států. ISBN 978-807-1064-329.)
20
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že vidí ztělesnění ďábla, ale zároveň měl tento incident dohru diplomatickou a mladému
aristokratovy bylo doporučeno opustit město.22 Podobného extraordinérního a značně
nekonformní jednání se dopustil ještě několikrát (zmínit lze jeho převlečení se za Švédského
krále Karla VII, při jeho návštěvě Ruska23, což bylo dle mého názoru jednou z ustavujících
příčin transformace jeho obrazu ve více než jen nekonvenčního člověka v očích veřejnosti).
Při pobytu v italské Florencii a Římě mezi lety 1729 a 1731 se seznámil a posléze i
spřátelil s filosofem a teologem Abbé Niccolini. Rovněž jeho střet s místní kulturou,
uměním, architekturou a historií transformoval a inspiroval jeho pohled na svět a byl jedním
z prvků intence pro budoucí založení spolku, který je předmětem tohoto zkoumání. Při svých
dalších cestách se seznámil se spisovatelem, politikem a spisovatelem Horace Walpolem,
spisovatelkou Lady Mary Wortley Montagu´s nebo třeba Milánským malířem Giuseppe
Borgnisem.

2.2.2. The Society of Dilettanti / Společnost diletantů
Po svém návratu pak někdy kolem roku 1732 zakládá klub pod názvem Society of
Dilettanti, neboli Společnost diletantů. Při pohledu na toto uskupení je třeba vycházet
z etymologie slova diletant. Původní význam (a v anglicky mluvících zemích je tomu tak
dodnes) označoval člověka zajímajícího se o umění, kosmopolitně založeného, intelektuálně
všestranného s mondénními způsoby.24 Nelze mu tedy přisuzovat dnešní konotace ve smyslu
neodbornosti, povrchní znalosti, případně amaterismu.
Šlo o uskupení učenců a aristokratů, kteří stejně jako Dashwood cestovali po Evropě
a zajímali se o architekturu a umění antického Řecka a Říma. Klub byl koncipován jako
společnost diskutující na tato témata s cílem kultivovat britskou společnost a to jak po
stránce umělecké, tak akademické. Členové, kterých bylo v počáteční fázi přibližně čtyřicet,
prostřednictvím svých příspěvků finančně i jinak podporovali další studium a archeologické
práce v oblasti výzkumu antiky. Horace Walpole však tento klub značně kritizoval a
prohlásil o něm, že:

22

DASHWOOD, Sir Francis. The Dashwoods of West Wycombe. London: Aurum, 1987. p. 1117.
23
Tato informace je uvedena v Dictionary of National Biography, ačkoli Eric Towers pochybuje
o jeho neomylnosti, in SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed.
New York, NY: Robson/Parkwest Publications, 2002. s. 1 – 13.
24
STANĚK, Jan. Diletantismus a umění života – Od Montaigne k Bourgetovi. 1. vyd. Brno:
HOST, 2014.
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„the nominal qualification is haivng been in Italy and the real one being
drunk / formální záměr je být v Itálii, ovšem reálným je pouze pijáctví“.25
(překl. VK)
Přesto však tento spolek získal značnou prestiž, zejména díky své podpoře úspěšné publikace
Jamese Stuarta26 a Nicholase Revetta27 z roku 1762 – Antiquities of Athens / Starožitnosti
Athén (překl. VK), významné zejména svým obrazovým zpracováním řeckého antického
umění. Pro náš diskurz je zde nutné zmínit, že Stuart byl několika členy tohoto spolku
požádán, aby navrhl architektonické úpravy jejich domů a zahrad v antickém stylu.28 Což
opět posouvá problematiku estetiky do jiné významové roviny. Estetický element je
akcentován rovněž v oděvech. Členové nosili (přinejmenším při iniciačním rituálu) římské
tógy, rudé šaty, úbor jaký nosil Machiavelli, papežské úbory apod. V těchto oděvech byl
každý člen vyobrazen na svém portrétu. Rovněž architektonické plány na sídlo spolku, coby
kopie Augustova chrámu v Pule reflektuje estetično.29 Dle mého názoru lze tento celkový
koncept považovat za počáteční vdech Picturesque30, který bude akcentován dále.
Sir Francis Dashwood byl aktivním členem spolku diletantů více než 35 let31 a tento
spolek je činným až do dnešního dne.

2.2.3. Dashwoodovo Působení v dalších klubech
Jak uvádí ve své knize Goffrey Ashe:
„As you could not join the Dilettanti unless you had been in Italy, so you
could not joint he Divan unless you had been in Turkey / Tak jako nebylo

25

DASHWOOD, Sir Francis. The Dashwoods of West Wycombe. London: Aurum, 1987. p. 20.
James Stuart: 1713 – 1788, nazýván s přídomkem „Atéňan“, byl anglický archeolog a
klasicistní architekt.
27
Nicholas Revvet: 1720 – 1804, anglický gentleman, jenž se při svých Grand tours seznámil
s Jamesem Stuartem a jako amatérský architekt se s ním podílel na díle Antiquities of Athens.
28
SORENSEN, Lee ed.: Stuart, James „Athenian“. Dicitionary of Art Historians. online 2000
cit. 2015-01-14 Dostupné z: https://dictionaryofarthistorians.org/stuartj.htm
29
DASHWOOD, Sir Francis. The Dashwoods of West Wycombe. London: Aurum, 1987. p. 1852.
30
Picturesque: Pitoreskní = malebný – anglický architektonický styl přelomu 18. a 19. století.
31
KEMP, Betty. Sir Francis Dashwood: An Eighteenth-Century Independent. 1st Ed. London:
Macmillan; St. Martin´s, 1967. p. 101.
26
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možné, vstoupit mezi Diletanty aniž by člověk navštívil Itálii, nebylo tomu
jinak u Divan klubu s exkursí Turecka.“32 (překl. VK).
Klub byl založen někdy v době po Dashwoodově návratu z cest po Osmanské říši koncem
třicátých let. Dalším členem byl také například lord Sandwich, kterého rovněž okouzlila
krása Turecka, dále lord Duncannon (lord Bessborough), sir Everard Fawkener, lord Granby
a další. Členové opět nosili neobyčejná roucha a tak, jako v případě Society of Dilettanti, se
nechali v těchto oděvech portrétovat Georgem Knapnotem. Sir Francis Dashwood jako „El
Faquir Dashwood Pacha“, další jako Vezír, „Reis Effendi“33, „Hasnadar“34. Mezi ženy,
které však pravděpodobně nelze označit za členky klubu, ale pouze za jakýsi jeho „harém“,
patřila dashwoodova nevlastní sestra Mary Walcot, lady Mary Wortley Montagu,
spisovatelka a žena britského ambasadora v Osmanské říši sira Edwarda Wortley Montagu,
nebo Fanny Murray, která byla údajnou milenkou právě lorda Sandwiche, a také lady Ellys,
se kterou se roku 1745 sir Francish Dashwood oženil. Ženy jsou pak na portrétech ztvárněny
vždy ve zlatém rouchu s diadémem a drahokamy. O bližší činnosti klubu však neexistují
žádné záznamy a klub jako takový pravděpodobně zanikl po roce 1946. Od té doby o něm
nebyla již ani zmínka.35
Society of Dilettanti a Divan klub ovšem nebyla jedinými působišti Sira Francise
Dashwooda. „His wealth and social position gave him entri to White´s Club in 1743 /Jeho
bohatství a společenské postavení mu umožnily vstup do White´s klubu roku 1743.“36 (překl.
VK) Tento roku 1693 vzniklý klub je nejstarším dodnes fungujícím klubem gentlemanů na
světě.37 Vzhledem ke svému zájmu o vědu byl roku 1746 pozván do Royal Society –
Královské společnosti (obdoba naší Akademie věd) a o tři roky později získal čestný
doktorát na Oxfordské Univerzitě.38 Založil sám také Lincoln klub scházející se v Dunstonu
v Linlonshire, kde nechal Dashwood vztyčit 92 stop vysoký pilíř s osmibokou lampou, ze
32

ASHE, Geoffrey. The hell-fire clubs: a history of anti-morality. Rev. ed. Stroud: Sutton
Publishing, 2000. p. 102.
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které se tak stal jakýsi maják. Také nechal vybudovat uprostřed polností kamenné pavilony
či zelené hřiště pro odpolední čaje nebo hraní kuželek.39
Pluralita dashwoodovy inklinace a sympatií k působnosti v rozličných klubech je
dokladem nejen společenského, politického, uměleckého a historického zájmu, ale rovněž
by mohla reflektovat jeho určitý sklon k elitářství, ve smyslu vymezení se vůči druhým.

2.2.4. Politický život
2.2.4.1. Politický život „dlouhého“ 18. století
Zde spatřuji nutnost provést odbočku a sondu do polického života Anglie v 18. st.
Přesto, že by tato část mohla být včleněna do následného dobového diskurzu, považuji za
nezbytné (zejména pro českého čtenáře) nastínit tuto problematiku již zde, pro lepší
pochopení celkového kontextu působení Francise Dashwooda ve veřejném politickém dění.
Interpretace tzv. dlouhého 18. století byla po dlouhou dobu předmětem sporů Whigů
a Toryů40. Tato dvě uskupení již v té době tvořila v určitém slova smyslu základy budoucích
politických stran. V letech 1685 – 1688 stál v čele Anglie Jakub II. Stuart, který si jako
katolický monarcha (víru převzal po matce Henriettě Marii Bourbonské) svými nepříliš
konformními ostentativními kroky proti sobě poštval v protestantské Anglii značnou část
veřejnosti. Právě Whigové v něm spatřovali největší hrozbu, jelikož jej považovali na strůjce
rekatolizace, ale nejen to. Jako seskupení zejména bohatých obchodníků, podnikatelů a
loďařů, jim vadila nejen koherence s katolicismem, ale také právě ony absolutistické snahy
o oslabení vlivu parlamentu, svévolné vybírání daní apod. Jejich snahou pak bylo odstranění
Jakuba II. z Anglického trůnu, což se jim po Glorious Revolution / Slavné revoluci (překl.
Martin Kovář) v letech 1688-1689 také podařilo a na Anglický trůn nastoupil jeho zeť a
protestant Vilém III. Oranžský. Jakub II. Stuart následně uprchl do exilu do Francie a nadále
požíval titul krále.
„William Sherlock, děkan od londýnského Svatého Pavla, charakterizoval
situaci slovy: „Toryové akceptovali daný stav a uklidňovali pošramocené

39
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Pozn. autora: Strana Whighů se pak stala základem pro dnešní Liberální stranu a Toryové se
modifikovali ve stranu Konzervativců.
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svědomí směšným tvrzení, že Viléma uznávají pouze de facto, zatímco
Jakub je de iure stále právoplatným panovníkem.““41
Konzervativní Toryové tedy spatřovali ve Slavné revoluci zásadní problematický
prvek a to „nezákonnost Jakubova svržení a zpochybňovali legitimitu (Vilémova)
nástupnictví“ 42
Je nepochybně nutné se zmínit, že rekatolizace pravděpodobně vůbec cílem Jakuba II.
nebyla. Jeho snahy směřovaly pouze ke zrovnoprávnění katolíků. Nepopiratelné však je, že
nástup Viléma III. Oranžského na Anglický trůn znamenal přechod k počátkům kapitalismu,
a od roku 1689, kdy byla vydána Deklarace práv potvrzující práva parlamentu, konstituční
monarchie. Jak ovšem uvádí Kovář
„na

vnitropolitické

scéně

Glorious

Revolution

zásadní

obrat

neznamenala: Anglie směřovala od absolutní k parlamentní monarchii již
od občanské války ve 40. letech a tento trend byl bez ohledu na četné
komplikace a problémy nezvratný.“ 43
Toto období se vyznačovalo význačným postavením anglikánské církve, zejména po
nástupu Anny Stuartovny na trůn v roce 1702. Proto také došlo k tomu, že typicky britský
fenomén zvaný Occasional conformity / Účelová konformita (překl. Martin Kovář), jehož
prostřednictvím disenteři (nonkonformisté a katolíci) obcházeli zákon o nutnosti přináležení
k anglikánské církvi pro členy parlamentu, nabyl mimořádných rozměrů.
„Stuartovský věk se stával historií, některé reminiscence na tuto dobu,
například fenomén „jakobitismu“ a Jakobitského nebezpečí“, však zůstaly
součástí anglické (britské) politiky a anglických (britských) dějin po velkou
část 18. století.“ 44
Letitý spor Whigů a Toryů tak byl již zažehnut. Následující období se vyznačovalo
snahou přívrženců hannoverské dynastie o zabránění návratu Stuartovců na trůn. Misky
Sherlok in KOVÁŘ, Martin a Stanislav TUMIS. Zrození velmoci: Anglie (Velká Británie) na
cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746). 1. vyd. V Praze: Triton, 2007. p. 113.
42
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politických vah se neustále přelévaly nejen mezi Whigy a Toryi, ale také uvnitř stran
samotných a došlo i k mnohým štěpením a odklonům. I tak však byla anglická (a po
sjednocení r. 1707 britská) společnost uvržena do jakého „toryovsko-whigovského
schizmatu“.
Na počátku století, se však mění rovněž zahraniční politika a celková situace, dochází
k neodvratitelnému konfliktu a Evropa vstupuje do války o španělské dědictví s cílem zlomit
francouzskou hegemonii. Po jejím konci roku 1713 Anglie vystupuje z určitého stínu
Francie, ve kterém se po dlouhá staletí musela krčit a ustanovuje se to, „co diplomatičtí
francouzští historici nazývají „anglickou hegemonií“ v Evropě“45.
Roku 1714 však umírá královna Anna a opět vyvstává onen jakobitský spor o
nástupnictví na trůn. Whigové stále trvali na právech hannoverské dynastie. Toryové však
již tak jednotní nebyli, což nakonec vedlo k nástupu Jiřího I. na trůn a k nástupu nové
georgiánské, potažmo hannoverské éry. Jiří I. ovšem v protikladu k přístupu Viléma III.
Oranžského utvrzoval dominantní pozici Whigů, čímž ovšem stále více podněcoval onu
hrozbu jakobitské vzpoury a odcizoval Torye od koruny. Vláda „whigovské oligarchie“ byla
nastolena, přechod k parlamentní monarchii završen a nejmocnějším mužem Velké Británie
se stal její čelní představitel, pozdější ministerský předseda, Robert Walpole46. Za doby jeho
„vlády“ mezi lety 1721 až 1742 vzrostla Velká Británie do podoby světové velmoci. Nic na
tom nezměnil ani druhý panovník hannoverské dynastie Jiří II, jelikož jeho žena, královna
Karolína, byla Walpolovi silně nakloněna a názory svého muže patřičně usměrňovala.
Přestože si Walpole vybudoval kolem sebe silnou enklávu přívrženců, začínají se mezi
Whigy profilovat noví mladí opoziční politici, mezi něž patřil např. William Pitt, kteří
nesouhlasili s jeho defenzivní, do válek na kontinentě se nezapojující, politikou. Další
problematickou stránkou Walpolovy doby je fenomén „Robinokracie“, jímž je označována
jeho vláda kryjící korupci a vykrádání státní kasy. Opozice Whigů spolu s Toryi, stále
nařčívanými z jakobinismu, postupně neustále sílila a roku 1741 nakonec rovněž z tlaku
veřejnosti a po vyslovení nedůvěry jeho vládě Walpole rezignuje.47
Nelze však opomenout, že celá tato epocha je rovněž ovlivněna britsko-francouzskými
boji o nadvládu nad „Novým světem“. Tyto boje o kolonie vyvrcholili tzv. Sedmiletou
MORGAN, Kenneth O., Martin KOVÁŘ a Josef POLIŠENSKÝ. Dějiny Británie. 2., dopl.
vyd. Překlad Ivo Šmoldas. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 320.
46
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válkou mezi lety 1756-1763, jež se dotkla téměř všech britských držav a dosáhla tak
celosvětového měřítka, a po níž se Velká Británie stala největší koloniální mocností světa
na prahu nastupující průmyslové revoluce.48

2.2.4.2. Politický život sira Francise Dashwooda
Právě na sklonku funkčního období Roberta Walpola, a zároveň jako jeho kritik, se
rozhodl vstoupit na politickou půdu a kandidovat do parlamentu roku 1741 (za volební
obvod New Romney) air Francis Dashwood. V kontextu výše vylíčeného nelze nezmínit, že
právě z důvodu svých opozičních názorů byl často označován za Torye, neřku-li i Jakobitu49.
Ovšem po Jakobitské invazi50 z roku 1745 je Dashwood mezi prvními, kteří vyžadují
prošetření nejen této záležitosti, ale i korupčních kauz v rámci veřejné sféry. Je tedy možné
označit Dashwooda za Nezávislého. Omezení vlivu krále a soudního dvoru bylo jeho
primárním cílem.
V roce 1747 Dashwood vydává pamflet An Address to the Gentlemen, Clergy, and u
Freeholders of all the Countries in Great Britain / Řeč určená gentlemanům, duchovenstvu
a vlastníkům pozemků všech zemí Velké Británie (překl. VK). První věta zde říká:
„Man (…) has a natural Right to be free. Be Freedom is not nor can be
meant, that every Individual should act as he lists, and according as he is
swayed by his own Passions, Vices or Infirmities: but Freedom is a Right
every Man has to do what he will with his own, conformable to Law; is a
Right every Man has to be judged impartially by his Equals and to have
his Property secured to him as his Posterity. / Muž má od přírody právo
na svobodu. Být svobodný neznamená ani tak to, že by mohl každý jedinec
konat, co chce, a dle svých vrtošivých vášní, neřestí a slabostí, jak by se

NEVRKLA, L. Politické a hospodářské vztahy mezi Velkou Británií a jejími koloniemi
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v Praze, FF.
49
Což ovšem pochopitelně naprosto nekoresponduje s jeho revoltou a řekněme až averzí vůči
katolické církvi.
50
Jakobitská invaze: nečekaná revoluce v červenci roku 1745. U skotských břehů se vylodil
Charles Edward Stuart (vnuk Jakuba II.) a s podporo katolíků z Vysočiny vstoupil do Edinburghu
a následně obsadil Anglické Derby a Falkirk. Povstání bylo potlačeno v dubnu 1746 porážkou u
Collodenu. Charles Edward Stuart prchá do Francie. Tento rok je pak označován za definitivní
konec jakobitské hrozby a v podstatě tvoří definitivní čáru za věkem a dozvuky Stuartovců.
KOVÁŘ, Martin a Stanislav TUMIS. Zrození velmoci: Anglie (Velká Británie) na cestě k
postavení první světové mocnosti (1603-1746). 1. vyd. V Praze: Triton, 2007. s. 142 – 165.
48

25

mohlo zdát: Svoboda je však právem každého muže činit, co je mu vlastní
v souladu se zákony. Je to právo být souzen nestranně sobě rovnými a moci
zabezpečit svůj majetek pro sebe a své potomky.“51 (překl. VK)
Nutno podotknout, že Dashwood52, právě v této ústřední větě spatřuje implicitní reformulaci
onoho rabelaisovského motta: „Čin, čeho je ti libo.“. Obsah tohoto otevřeného projevu
akcentoval potřebu dolní sněmovny parlamentu prosté vlivu krále spolu s jeho ministry. Šlo
také o zkrácení volebního období parlamentu. Právě tyto snahy o omezení vlivu krále jej
pojili s Frederikem, princem z Walesu, jenž byl hlavním kritikem svého otce.
„At the time of the elections of 1747, when Frederick, Prince of Wales53
wished to effect an alliance with the Tories, it was Dashwood whom he
approached for help, just as it was Dashwood whose support Dodington
tried to enlist at the time of his resignation from office and juncion with
Frederick in 1749. / V době voleb roku 1747, když chtěl Frederik, princ
z Walesu vytvořit alianci s Toryi, byl to právě Dashwood, kterého přišel
požádat o pomoc, stejně jako to byl Dashwood, kdo podporoval
Dodingtona54, v době jeho rezignace z úřadu, jenž se snažil zapsat se a
spojit s Frederikem v roce 1749.“55 (překl. VK)
Ve Frederickovi, princi z Walesu, totiž mnoho Nezávislých spatřovalo onoho muže, jenž by
se mohl stát novým „Králem patriotem“, tím, jehož tak interesantně vylíčil Henry St. John,
1. vikomt Bolingbroke56 v díle Idea of a Patriot King / Idea Krále Patriota (překl. VK). Jako
politický filosof měl Bolingbroke, a spolu s ním i mnozí Nezávislí, představu, že:
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„there would be a work and prosperity for the poor, increased enterprise
for the merchants, a flourishing of arts and sciences and exquisite
civilisation for an elite. Greate Britain would hold aloft a torch of blazing
human evolution. / pak bude práce a prosperita pro chudé, podniky
obchodníků budou růst, bude vzkvétat umění, vědy a vybraná společnost
pro elitu. Velká Británie by pak nesla vztyčenu pochodeň lidské
evoluce.“57 (překl. VK).
Na počátku 50. let 18. století však Frederik umírá a sen Nezávislých o „Králi patriotovi“ se
tak začíná rozplývat.
Doba, ve které byl Dashwood činný v politice, je dobou zrodivší se z doby Walpolovy.
Jde o dobu politicky směřovanou vedením bratrů Pelhamů, a následně Williama Pitta
staršího. Bratři Pelhamové se dostali do politiky coby chráněnci Walpola, William Pitt byl
naopak jeho politikou silně frustrován. Bratři Pelhamové, jako velcí pozemkoví vlastníci,
opírali svoji moc zejména o hlasy svých nájemníků, což je opět stavělo do pozice „knížat
úplatků.“ Právě Pitt byl tím, jenž měl Pelhemy nahradit. Tím, kdo by mohl splnit požadavky
jak Whigů, kteří se ocitli bez dřívějšího neochvějného vedení, i Toryů, kteří již přestali své
zraky upírat ke králi za mořem.
„Příznivý výsledek Sedmileté války, v níž byla Francie s konečnou platností
poražena v Severní Americe a v Indii a v níž byla bourbonská hrozba
odvrácena i jinde byl zlatým hřebem imperiálních snah a učinil z Pitta
nejslavnějšího zdárného válečného ministra v britských dějinách“.58
Jeho dominance je ovšem odříznuta spolu se smrtí Jiřího II. a s nástupem jeho vnuka Jiřího
III. na trůn. Ten se obklopuje svými lidmi v čele s Johnem Stuartem, 3. hrabě Bute59, který
se stává roku 1762 prvním premiérem Velké Británie zvoleným za Skotsko. Právě
Dashwood a Dodington umožnili tomuto nezkušenému muži dostat se do vysoké politiky.
Dodington a Bute zastávali na rozdíl od Pitta a jeho koaličního spojence Newcastla názor,
57

SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York, NY:
Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 39.
58
MORGAN, Kenneth O., Martin KOVÁŘ a Josef POLIŠENSKÝ. Dějiny Británie. 2., dopl.
vyd. Překlad Ivo Šmoldas. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 355.
59
John Stuart Bute: 1713 – 1792, získal si přízeň Frederika, prince z Walesu, který z něho učinil
vychovatele svého syna, budoucího následníka trůnu Jiřího III. Ten si jej velmi oblíbil, a proto
se právě on stal po jeho nástupu na trůn jeho největším spojencem.

27

že by se Anglie již více neměla zapojovat do dalších válek. Roku 1762 se Dashwood stává
tzv. Chancellor of the Exchequer, jenž byl ekvivalentem ministra financí, kde měl
zodpovědnost za první poválečný rozpočet. Jeho kroky spojené se snižováním výdajů,
zvyšováním zdanění zejména dovozu vín a cideru vyvolaly u opozice silnou vlnu nevole.
Butova vláda ovšem byla odsouzena k zániku i bez těchto těžkostí, jelikož byla
determinována nastolením míru.60
Jde o dobu ocenivší již Torye (potažmo další dříve opoziční politiky) i u dvora a
počítající s nimi během jednání, což bylo dovršeno právě spojenectvím a jmenováním Johna
Stuarta Butea premiérem. Tak byla ukončena whigovská dominance ad integrum. Došlo
však k opačnému velmi razantnímu obratu. Nová vláda spolu s králem byla přesvědčena o
nutnosti se oné dřívější whigovské oligarchie, k níž cítili takovou zášť, zbavit. Dle Langforda
tak „dali základ k jednomu z nejhouževnatějších nepřátelských vztahů v moderní britské
politice.“61 Jak uvádí:
„k pošetilému nápadu zdeptat steré whigovské rody se přidal ještě pošetilý
úmysl, obestřít je legendou vlivných intrikářů, a živit tím a podporovat
jejich odpor. Tento odpor a Buteovo chování udaly politice tón na více než
dvacet let. V těchto letech křivolaké a frakcionářské politiky se neustále
vracela damnosa hereditas Buteovy bezvýznamné, leč zničující koketérie
s mocí, nedůvěra k whigovským rodům a mýtus o trvajícím zhoubném
tajném vlivu.“62
Tento cíl se však obrátil přesně naopak, právě proti nim. Bute se stal nenáviděným
premiérem a spolu se svými ministry získal nálepkou „Hell-Fire ministry / Ministerstvo
pekelného ohně“ (překl. VK). Zároveň byl v Dashwoodovi spatřován strůjce spiknutí těchto
mužů.63
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Roku 1763 je pak Dashwood zvolen do sněmovny lordů64, jako lord Le Despenser.
Mezi rokem 1766 a rokem 1781, kdy smrt ukončila jeho politickou kariéru, působil na pozici
2. ministra pošty, kde, jak o něm napsal jeho přítel Benjamin Franklin, jenž působil v té době
na stejné pozici v Americe:
„he has reorganised the postal services of England and provided
something like a national postal service. / reorganizoval poštovní služby
Anglie a umožnil vznik toho, co je možné označit jako národní poštovní
služby.“65 (překl. VK)
Právě přátelství Dashwooda s Franklinem a jejich společné názory vedly ke dvěma
dokumentům, jež byly výslednicí jejich spolupráce. Prvním z nich je Plan of Reconciliation
/ Plán smíření z roku 1770, jenž měl odvrátit hrozící válku mezi Velkou Británii a jejími
americkými koloniemi66. Druhým pak byla revize edice Book of Common Prayer / Knihy
obecných modliteb (překl. VK). Jak Dashwood uvádí, Francis Dashwood nebyl žádným
ateistou, či snad dokonce odpůrcem víry, jak bývá líčen, čehož má být právě tento dokument
důkazem.67

Sněmovna lordů: (House of Lord) je horní komorou Britského parlamentu do kterého dále
patří dolní sněmovna (house of Common) a panovník.
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Franklin in SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New
York, NY: Robson/Parkwest Publications, 2002. p. 21.
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Pozn. autora: tento plán nebyl prosazen a došlo roku 1775 k Americké válce za nezávislost,
v níž byla Velká Británie roku 1783 poražena. Pařížským mírem pak byla uznána nezávislost
Spojených států amerických.
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64

29

3. ANALÝZA KONTEXTU VZNIKU SPOLKU A KONTEXTU VZNIKU MÝTU

3.1. Kontext vzniku spolku

3.1.1. Obecný dějinný kontext
„Byla to nejlepší ze všech dob, byla to nejhorší ze všech dob.“
Charles Dickens
Éru 18. století takto paradoxně označil Charles Dickens, avšak já si dovoluji označit
ze svého pohledu za dobu z nejvýznamnějších. Jde o epochu, která je nazývána
„Osvícenstvím“. Tento pojem, přestože všeobecně znám, rozšířen a užíván, je však značně
problematický. Geneze pojmu reflektující slavný mědiryt od Daniela Chodowieckeho má
své místo v každé učebnici dějepisu. Jeho skutečnou esenci, jež často zůstává skryta za
rozličnými slovy a výroky, je však těžké přesně vymezit. Coreth a Schöndorf spatřují
v osvícenství celkový pohled na svět a život. Etapu dějin lidského ducha a dějin kultury. 68
Black rovněž vychází z komplexnosti fenoménu jako určité „tendence ke kritickému
zkoumání a používání rozumu“69, tedy jako celkovou jednotlivou etapu dějin. Například
Špelda jej ovšem charakterizuje úžeji filosoficky, jako myšlenkové, programové,
emancipační a pedagogické hnutí, jelikož napříč rozličnými evropskými státy oné doby byla
ona myšlena protkána stejnými ideály, zejména ideálem šíření světla rozumu, i když
s drobnými internacionálními nuancemi, s cílem vyrvat svět z temnoty pověr, předsudků a
přežitých sociálních struktur, skrze osvětu a vzdělávání. Spolu s rozumovou a sociální
obrodou pak nastane nový „osvícený věk“.70
Pochopitelně zrodu jevu tak epochálního, jakým bylo osvícenství, jenž bylo základem
pro následnou transformaci myšlení celého lidstva, předcházely již dřívější kroky. Již
humanismus je oním kvasným zdrojem. Právě v době renesance a humanismu klíčí zárodky
první vědy, obratu k lidské přirozenosti a onomu čerpání a znovuobjevování antických idejí.

CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. 1. vyd. Překlad David
Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 146.
69
BLACK, Jeremy. Evropa osmnáctého století. 1. vyd. Překlad Ladislav Dlabal. Praha:
Vyšehrad, 2003. s. 146.
70
ŠPELDA, Daniel. Filosofie osvícenství. online, 2005 cit. 2015-04-14. Dostupný z:
www.pglbc.cz/files/quirenzova/osvicenstvi.pdf
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Ideje svobodného lidského života, svobodného kriticko-metodického myšlení majícího
kořeny v původní antické filosofii, pokroku pocházejícího právě z vědeckého poznání (ať již
na základě myšlení racionalistického či empirického71), jenž je schopno odhalit skutečnou
podstatu světa. Tyto ideje jsou mostem mezi renesancí a humanismem a osvícenstvím
klenoucím se nad myšlenkami baroka, ortodoxie a protireformace, které tímto definitivně
pohřbívají.72

3.1.1.1. Vznik spolků
Ano, onen Age of Reason / Věk rozumu73, jak byl původně nazýván ve své kolébce
v Anglii, byl dobou, v níž vyrůstá ať již v konsensu či nikoli (jak bude analyzováno dále)
spolek, jehož zakladatelem je Francis Dashwood.
Vznik jakéhokoli spolku nebyl v tomto období ničím pozoruhodným, ba naopak. Právě
tato doba je i dle Im Hofa dobou kladoucí důraz na přátelství, jako elixír života, na nutnost
rozvíjet onoho ducha svobody, rozumu, kultury ducha i společenského dění, prostřednictvím
diskusí v rámci uzavřeného okruhu stejně smýšlejících přátel. Neformalizované debatní
kroužky brzy zasáhla nutnost institucionalizace a Evropa tak začíná být protkána hustou sítí
společností dobově nazývaných „society“, jejichž členové sledovali společné cíle, snahy
k jejich realizování a často nejen debatovali, ale rovněž tyto své cíle finančně podporovali.
Opět je zde spatřován antický odkaz pro akademie, čili učené společnosti, nebo salony, ve
kterých se diskutovalo zejména mezi vzdělanci. Dále vznikají četné čtenářské společnosti,
obecně prospěšné hospodářské společnosti, nebo zemědělsko-hospodářské společnosti.74
V těchto strukturách 18. století vzkvétají nejhojněji zejména proslulé anglické kluby,
charakteristické přes dobovou emancipaci svým elitářstvím a genderovou uzavřeností. Jejich
členy byli zejména muži z vyšších aristokratických tříd. Jejich kontext zde však dle mého

„Empirismus tvoří svého druhu protiklad racionalismu. Racionalismus klade na počátek čisté
myšlení, a protože hájí tezi, že v rozumu vždy již tkví původní a předem dané pojmy a principy,
vystavuje se nebezpečí, že znehodnotí zkušenost. Empirismus vychází ze smyslové zkušenosti,
kterou však převádí na pouhý smyslový počitek. Znehodnocuje tak schopnost rozumění a myšlení
rozumu natolik, že skutečnost se nakonec rozplývá v pouhé soubory smyslových jevů. Oběma
proudům je společné úsilí o nové, po vzoru exaktních věd zakotvené zdůvodnění filosofie jako
přísné vědy a o nalezení nějakého prvního, bezprostředně jistého východiska filosofie.“
CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. 1. vyd. Překlad David
Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. s. 103.
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71

31

názoru nelze, zejména u některých z nich (právě těch, které si člověk dnes pod pojmem
anglický pánský klub představí), hledat v idejích osvícenství, ale v odlišném dobovém jevu
– počátcích kapitalismu. Pokrok v hospodářské a obchodní sféře se nejznatelněji promítl ve
vývoji kapitalismu v Anglii75, která se, jak již bylo výše vylíčeno, stala v tomto století
světovou velmocí. Mnohé z takových spolků pak sklouzly od zástěrky obchodně-politických
diskusí k prostému hazardu76. Přesto však značná část anglických klubů byla spojena
s osvícenskými myšlenkami a vznikla právě z nich.
Mezi stovkami různých klubů, kterými bylo celé Britské impérium protkáno, vznikají
právě ony společnosti, jichž byl členem (White´s klub, Royal Society), či které sám zakládá
(Společnost diletantů, Divan klub, Lincoln klub). Přesto však zakládá ještě jeden další
spolek. O přesném datu jeho založení se stále vedou spory. V legendách se často uvádí datum
1746, Suster uvádí také datum 1755. Současný Dashwoodův potomek ve své knize datuje
pravděpodobný počátek do 40. let v koherenci s tím, kdy se po svém návratu z Itálie (po
onom skandálu s přestrojením v katedrále) nechává vyobrazit Nathanielem Dancem jako
františkánský mnich, Carpentierem jako papež Pontius VII. a Knaptonem jako svatý
František z Wycombe (viz příloha č. 4).77 Na obrazech je zároveň pokaždé vyobrazena
Venuše, bohyně lásky, plodnosti a sexuality. Během svých cest po Evropě
„Dashwood was signing letters to his friends as „St. Francis“, and in a
letter to Lord Boyne, he noted that he longed „to make a party of Monks
with you into the Country, remember that I am a Franciscan“. / Dashwood
podepisoval dopisy adresované svým přátelům „Sv. František“, a v jeho
dopisu lordu Boyneovi uvádí, že touží „uspořádat party s Mnichy spolu
s tebou, nezapomínej, že jsem františkán“.78
Jisté je, že se v tomto období setkávají někteří významní muži kolem Dashwooda
nejprve v Medmenhamském opatství blízko Marlow a posléze v podzemních jeskyních pod
75
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kopcem, na němž stálo sídlo jeho rodu ve West Wycombe, kteří si pravděpodobně říkali
Medmenhamští mniši.

3.1.1.2. Fenomén Grand Tours
K onomu fenoménu zakládání spolků přispěl další jev mající úzkou souvislost s nově
se akcentujícím vzděláváním uskutečňovaným oním novým fenoménem Grand tours
mladých šlechticů.
Osvícenství s sebou přinášelo vizi sociální emancipace, která zde znamenala odhození
starých svazujících pout společenského řádu a v duchu svobody otevřít nové možnosti pro
všechny. Lidem se otevírají možnosti posunu po sociálním žebříčku. Jedná se o svobodě,
rovnosti, solidaritě a také o všeobecném vzdělání. Tím bylo ovšem ohroženo dosavadní
neochvějné postavení šlechty. Ve světle měnícího se světa vyvstala potřeba nových způsobů
vzdělávání mladých šlechticů v celé západní Evropě 17. a 18. století. Právě zde je
„…klíč k pochopení specifického šlechtického myšlení a chování,
respektive ke konstrukci jejich stavovské identity, jež byla založena na
neustálém zdůrazňování vlastní sociální výjimečnosti, propracovaném
systému odlišností od ostatních sociálních vrstev a kulturní hegemonii.“79
Kubeš se ve své práci zabývá Kavalírskými cestami mladých šlechticů, které byly
typické pro německé, rakouské a české oblasti, jimž se však anglické Grand tours velmi
přibližují, přestože dle historiků Jeremyho Blacka a Edwarda Caneyho byly takto
označovány v oné době například i cesty neurozených umělců. Právě kulturně-umělecký
rozměr je oním supplementum. Krom vzdělání, jde také o kultivaci vkusu.80
Tak jak bylo vykresleno i při líčení dashwoodova mládí v části 2.2.1., cesty nejčastěji
vedli do Francie a Itálie, případně do Řecka a na Blízký východ. I zde lze spatřit onen
osvícenský duch odkazující se k idejím renesance, potažmo antiky, a zhlédnutí se v jejím
umění. Ve své podstatě i samotné Grand tours jsou dle Chorváta cestami, majícími svůj
původ v období antiky, právě v tom smyslu, že se pojily se vzděláváním. Šlo o cesty

KUBEŠ, J. Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620 – 1750). Pardubice, 2011.
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završující a uzavírající dobu studia případně otevírající možnosti dalšího profesního využití.
S antikou je pojí rovněž to, že šlo o ryze mužskou záležitost.81
Onen inspirativní odkaz dashwoodových cest a předpoklad, že právě zážitky,
poznatky, zkušenosti a setkání s významnými umělci, či cizí kulturou podnítily jeho invenci
a zájem o antické umění, jež vyústily v potřebu setkávat se v diskurzu s dalšími přáteli, kteří
tyto Grand tours rovněž absolvovali, je zjevný zejména u Společnosti diletantů či v Divan
klubu a vedl pravděpodobně i k založení Medmenhamských mnichů.

3.1.2. Umění, architektura a estetika
Zájem o antické umění provází celou tuto uměleckou epochu, v níž je náš zkoumaný
fenomén ukotven, klasicismus82. Právě on se svým konceptem uměřenosti, vyrovnanosti,
akcentu kladeného na řád, pravidelnost a střízlivý rozum, spolu s inspirativním odkazem
antických vzorů, se stal dominantním slohem panovnických dvorů nejprve za vlády Ludvíka
XIV. ve Francii, následně za kanálem v Anglii a později dále do Německa, Skandinávie a
Ruska. Klasicistní sloh byl reakcí na předcházející baroko a rokoko, které naopak
překypovaly citovostí. Ať již baroko ve své velikášské emotivní vypjatosti a monumentální
dikci kladené na naděje, touhy, utrpení a smrt, nebo rokoko, které až dětinsky překypuje
hravostí a zdobností. Nutno si uvědomit, že přestože se tyto styly snažily navzájem striktně
vymezit, jejich vývoj, etapovitost a ingerence v jednotlivých oblastech nebyla takového
dosahu a tak jasně ohraničena, jako tomu bylo u dřívějších uměleckých slohů.83
Klasicismus v Anglii byl součástí, resp. jednou z etap tzv. georgiánské architektury,
jak je nazývána anglická architektura právě georgiánského období. Jak uvádí Langford, je
velmi těžké „vtěsnat veškerý kulturní vývoj složitého období do jednoduchého vzorce“ 84.
Celá tato fáze je ovlivněna z počátku evropským rokokem a následně klasicismem a to právě
v období kolem poloviny 18. století se specificky anglickými prvky – anglickým parkem,
Picturesque a počátky novogotiky. Klasicismus se nejvíce projevoval v literatuře, malířství
CHORVÁT, Ivan. Cestovanie a turizmus v zrkadle času. 1. vyd. Banská Bystrica: Ústav vedy
a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 40 – 43.
82
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barokní klasicismus, následuje rokoko a případně návrat ke klasicismu (např. první fáze
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se svými historizujícími náměty, či architektonické krajinomalbě, sochařství s oblibou bílého
mramoru a zejména v architektuře. Tvarosloví a jeho užití, je střídmé a přesné, dalo by se
říci až chladné. Nacházíme zde pravidelné linie, mohutná sloupořadí, trojúhelníkovité štíty.
Tím je dosažena vznešenost a působivá monumentalita. Klasicismus nabízel anglickým
osvícenským šlechtickým dvorům 18. století onu tolik požadovanou racionalitu
projevovanou právě skrze antický odkaz.85
Samostatnou specifickou úlohu v anglické architektuře však hraje design zahrad se
svými slavnými anglickými parky, které nahradily striktně symetrické francouzské zahrady.
Zejména anglická šlechta byla jimi přesycena, zároveň v kontextu dobových změn myšlení
v průběhu 18. století začíná sílit tlak na změnu tohoto stylu.86 Již na počátku tohoto století,
kde je důraz na řád, strukturu a formu v klasicistním duchu, v době klasicistní palladiovské
architektury87, začíná v intencích a teoretických východiscích spisovatele a satirika
Alexandra Popea88 tvorba Williama Kenta89.
U stavební architektury zde lze spatřit typickou klasicistní touhu po napodobování
antických vzorů, ale vzory pro tvorbu zahrad se hledají a začíná se do nich velmi pokradmu
dostávat závan budoucího preromantismu a romantismu se svým důrazem na cit, instinkt a
malebnost volné přírody v rámci Picturesque. Picturesque je typicky anglická architektura
konce 18. a počátku 19. století, pro niž je typická nepravidelnost, touha po životě v kulisách,
na zámku, uprostřed historie v malebné krajině. Přestože stále vychází z antických ideálů,
objevuje se zde poprvé také zalíbení v gotickém resp. novogotickém stylu. Zahrady jsou tedy
divoké, plny spletitých tajných cest, altánů, fontán, kaskád, kamenných zídek. Vše zde má
ztělesňovat a dýchat přirozeností a naturalismem ducha přírody korespondujíce se svobodně
myslícím a cítícím duchem doby. Příroda tak tedy má býti také svobodná, nespoutaná, volná
a má jí být ponechán přirozený řád jejích zákonů odpovídající skutečnému stavu přírody.90
SYROVÝ, Bohuslav. Architektura. 2. vyd. Praha: SNTL, 1972. s. 148.
SKLENÁŘ, Tomáš. Anglické parky a zahrady I. [online]. Internetový časopis (e-zin) o
developmentu, architektuře, investicích a designu, 21.07.2006, rev. 1.10.2008, [cit. 2015-04-26].
Dostupné z: http://www.stavebni-forum.cz/cs/article/7630/anglicke-parky-a-zahrady-i/
87
Palladiánská architektura: architektura inspirovaná stylem benátského renesančního architekta
Andreya Palladia, vycházející z klasické antické chrámové architektury.
88
Alexander Pope: 1688 – 1744. Anglický klasicistní básník a satirik, autor filosofické básně
Esej o člověku, člen spolku svobodných zednářů. Byl teoretikem anglického parku s představou
divoké přírody.
89
William Kent: 1685 – 1748. Anglický architekt, který do Anglie dovezl palladiánskou
architekturu. Je autorem Cheswick House, Stowe house a je duchovním otcem anglického parku.
90
FIRTH, Wendy: Sexuality and Politics in the Gardens at West Wycombe and Medmenham
Abbey. CONAN, Michel (ed.). Bourgeois and Aristocratic Cultural Encounters in Garden Art,
1550 – 1850. Washington, D. C.: Trustees for Harvard University. Dumbarton Oaks Research
Library and Collection, vol 23 in the series Dumbarton Oaks Colloquium on the History of
Landscape Architecture, p. 289.
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Tyto všechny specificky anglické umělecko-estetické kontexty, je třeba si uvědomit před
pohledem na dobové architektonické koncepty.
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2.2. mnozí z těch, jež byli účastníky slavných Grant
tours, se po svém návratu začali aktivně zajímat o studium antického umění (zejména
řeckého), podporovali archeologické práce a výzkum na bývalých antických územích a také
publikační činnost k této tematice. Oslněni tímto uměním a architekturou si v klasicistním
duchu nechávali přestavovat svá sídla či alespoň zahrady.
Výjimkou tedy logicky nebylo ani dashwoodovo panství. Ve čtyřicátých letech
nejprve začíná přebudovávat zahradu ve West Wycombe. Jednou z prvních staveb v těchto
zahradách ze čtyřicátých let byl Venušin chrám (v příloze č. 8), postaven na uměle
vytvořeném kopci, podobně, jako tomu bylo ve Stowe91, nebo na zámku Howard92. Dalšími
pak byl kostel, mausoleum (v příloze č. 9), nebo jezero mající tvar labutě. Wendy Firth
předpokládá, že častá umístění Venušina chrámu do anglických zahrad 18. století mají skrytý
význam pro jakousi dobovou „emancipaci sexuality“, zdůraznění její přirozenosti. To však
byl nový postulát, jenž byl v naprostém protikladu ke křesťanské ortodoxii. S vědeckým
pokrokem a důrazem na přirozenost a svobodu se však z antického odkazu sexualita a
plodnost jeví nikoli nečistá, nutna regulace a konání jen z povinnosti, jako „nutné zlo“, nikoli
však pro potěšení. Svobodný duch té doby se i v této oblasti snaží vymanit z područí dogmat
a jejich tyranizujících a svazujících pout. Nic, co je přirozeného přeci nemůže býti zvrácené,
antimorální či cnost člověka snižující.93 V dashwoodově provedení je však v zahradách
možno spatřit pravděpodobně více satirických a ironizujících prvků týkajících se prudérnosti
křesťanské církve, tak výsměšně, jak to činil po celý život.
V padesátých letech přestavoval také panství West Wycombe. Najal architekta Johna
Donowella, jenž používal také palladiánská témata – románské dórské sloupoví, korintské
lodžie. Počínajícímu novogotickému stylu pak rovněž naprosto přirozeně odpovídá
Stowe: Stowe House Venkovské sídlo v Anglii, které je od roku 1989 národní kulturní
památkou. V 18. století pracuje na jeho rekonstrukci a na úpravě zahrad s jejich architektonickou
výzdobou William Kent a později John Vanbrugh. Zde se započíná ona nová slavná éra
anglických parků se svojí divokostí a přirozeným přírodním krajinářským rázem. Je zde plno
velkolepých budov. Byl zde vybudován Chrám Venuše, Chrám antické ctnosti, Chrám moderní
cnosti, jenž byl vystavěn záměrně již jako trosky se sochou Roberta Walbopa bez hlavy. Již zde
se poprvé objevují gotizující stavební prvky.
92
Zámek Howard: původně barokní zámek přestavěný v 18. století dle návrhu architekta Johna
Vanbruga pro hraběte Carlisle. I zde v arboretu Ray Wood se původně nacházel chrám Venuše.
93
FIRTH, Wendy: Sexuality and Politics in the Gardens at West Wycombe and Medmenham
Abbey. CONAN, Michel (ed.). Bourgeois and Aristocratic Cultural Encounters in Garden Art,
1550 – 1850. Washington, D. C.: Trustees for Harvard University. Dumbarton Oaks Research
Library and Collection, vol 23 in the series Dumbarton Oaks Colloquium on the History of
Landscape Architecture, p. 281 – 292.
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dashwoodova již dříve zmíněná snaha o přestavbu Medmenhamského opatství, jenž
z dnešního pohledu může být nazírána jako teatrální či tajemná, avšak s přihlédnutím
k dobovému stylu a zájmu o tento typ estetiky není ničím neobvyklým.
Specifikem v těchto zahradách je však spletitý systém uměle vybudovaných jeskyní,
v nichž se uskutečňovala setkání dashwoodova spolku, po přesunu z Medmenhamského
opatství. Právě ony jsou největší záhadou a pomohly při následném rozšíření legendy. I ony
však mohou se svým gotickým vstupem (příloha č. 10) a chodbami, být pouze novogotickým
prvkem.

3.1.3. Fay ce que voudras
Neoddiskutovatelným vtiskem ducha renesance, potažmo antiky je samotné motto
spolku „Fay ce que voudras“ / „Čiň, čeho je ti libo“, jenž je jedním z mála viditelných
projevů spolku, jelikož se zachoval vytesán v kameni při vstupu do Medmenhamského
opatství. Je však opravdu viditelným, ukazujícím nám pravou podstatu? Ano. Umíme ji
nalézt? Možná lze říci, že nikoli.
Vedle Racina, Corneilla, Moliéra, jejichž kompletní díla byla součástí dashwoodovy
knihovny, sehrál právě Francois Rabelais stěžejní úlohu v jeho myšlenkovém přístupu a
pohledu na svět. Citát pochází z první knihy díla Gargantua a Pantagruel, kde je mottem
Thelèmského94 opatství. Celé dílo je burleskní satirou soudobého světa a všeho, co ničí
lidskou přirozenost.
Samotné opatství neodpovídá dobovým pravidlům, řádům, či řeholím, všichni jsou
svobodni ve svém rozhodování a k ničemu nejsou nuceni.
„Neboť lidem svobodným, dobře vychovaným je od přírody dán pud a
osten, který je ustavičně pudí k činům ctnostným a odvrací je od chyb –
nazývají jej ctí. Jsou-li pak hanebným útlakem pokořeni a zotročeni, obrátí
onu vznešenou vášeň, která je pudila k ctnosti, na odložení a svržení tohoto
otrockého jha.“ 95

Thelèma: slovo pochází z řečtiny a znamená svobodnou vůli. Detailněji bude pojednáno
v dalších částech této práce.
95
Šimek in HEJDUKOVÁ, Zdeňka. Francois Rabelais očima české literární kritiky. České
Budějovice, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská Univerzita, FF. s. 21.
94
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Nejde však o žádné zvrácenosti. Všichni se vkusně odívají a mají dvorné způsoby.
Mniši i jeptišky jsou zde jak tělesně, tak duševně krásní. Zabývají se lovem, hrou, četbou a
hlavně nepotlačují své přirozené pudy, jen se je snaží skrze výchovu a vzdělání vésti
k cnosti.96
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Zde je opět spatřována ona zpětná smyčka vedoucí k ideji vzdělávání tak

vyzdvihované jak v renesanci a humanismu, tak v době osvícenství.
Rabelais rovněž hojně čerpá od antických filosofů a dle Šaldy právě ona oplzlost a
živočišnost, za kterou bylo jeho dílo ve své době odsuzováno, ba pranýřováno, je jeho
nástrojem pro vyjádření jeho didaxe a „filosofie“ ve své celistvosti. Filosofii zde dávám do
uvozovek, jelikož Šalda rabelaisovské myšlenky nepovažuje za filosofii v pravém slova
smyslu, ale za dle něj banální ideu nutnosti chování se dle přirozenosti a zla vyplývajícího
z opaku.98 Podle Šimka však tyto myšleny vyústily do jakési filosofie „Pantagruelismu“,
jenž je „etikou na jejímž základu stojí naturalismus doplněný positivním racionalismem“99.
Vysvětlení tohoto rozporu je nasnadě, jak uvádí Spitzer, díky látkové intenci tohoto
neologismu100, jenž je ukotven v existujícím myšlenkovém a jazykovém rámci, ale zároveň
již transcenduje do nového, čímž jej zároveň zakládá a formuje. Tím dochází k tomu, že pro
recipienta působí fakticky.101
Ať již tento konceptuální rámec, v němž se Rabelais pohybuje, nazveme či nenazveme
filosofií, je nesporné, že jedním z hlavních terčů kritiky je v myšlenkách rabelaismu zejména
církev.
„Přejete-li si býti dobrými pantagruelisty, tj. žíti v pokoji, radosti, zdraví,
vždy hojně hodujíce, nevěřte nikdy mnichům!“102

96

Ibid., s. 21.
Ukázka ze života v thelèmském klášteře: „Žák vstává o sedmé hodině ranní. Nejprve se mu
předčítá několik stran Písma svatého, mezi oblékáním se opakují včerejší lekce, které se pak
demonstrují na praktických příkladech ze života. Nato se věnují tři hodiny četbě; poté následuje
hra. Při obědě vykládá učitel o vlastnostech jednotlivých jídel. Po obědě hra v karty, na nichž se
žák mezi hrou učí aritmetice, astronomii a hudbě. Následuje Zase četba, pak tělocvik a
procházka, při níž se mu dává poučení o bylinách a stromech, hojně doložené citáty z antických
klasiků. Když prší, vede vychovatel žáka místo na procházku do některé dílny řemeslnické a
poučuje jej o technologii. Po večeři pobude žák ve společnosti vzdělaných a scestovalých lidí.“
in ŠIMEK, O.: Dějiny francouzské literatury v obrysech, Díl II. Renesance a Reformace, Století
XVI., Druhé opravené a doplněné vydání, Praha 1948, s. 69.
98
Ibid., s. 21.
99
Šimek in Ibid., s. 21.
100
Pozn. autora: stejně jako je tomu u dalších hojných neologismů, které jsou pro rabelaisovský
jazyk typickou konstantou.
101
Spitzer in Ibid., s. 33.
102
HAŠKOVEC, Prokop Miroslav, Rabelais. Stati výchovné, Praha 1907, s. 81.
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Jak ale uvádí Šalda, Rabelais neútočil toliko na náboženství, ale především na mravy,
politiku a způsob života církevních činitelů. 103 V duchu dobových reformních myšlenek
podrobuje kritice církevní dogmatismus odporující a odklánějící člověka od jeho
přirozenosti a tím tedy od původní pravé víry. Nejde tedy o antináboženství, ale spíše o
jakýsi antiklerikalismus.
Právě tuto tendenci je možné následně vysledovat i v myšlenkách osvícenských, jež
následně pomohly k procesu sekularizace, nutno však zmínit, že tento výsledek nebyl
úmyslem ani osvícenců a tím méně renesančních humanistů. Přestože právě vědecký pokrok
a zejména značné objevy věd přírodních změnily některé dosavadní pohledy na dogmatické
výroky náboženství, mnozí z prvních vědců byli hluboce věřícími104. Antiklerikalismus, tak
typický pro značnou část osvícenců však nevyústil (zejména v Anglii) do ateismu, ale do
nové filosoficko-náboženské koncepce, jíž byl deismus105.
Jde o představu o existenci jednoho, transcendentního boha. Metafyzika je zde tedy
zachována. Bůh však existuje vně světa, jehož je sice tvůrcem, avšak nyní mu nechává
svobodu a vlastní autonomii. Bůh a lidský svět jsou tak samostatnými nezávislými entitami.
Právě skrze ono stvoření dal Bůh člověku dokonalý svět a stanovil mu přirozené zákony,
s nimiž dal zároveň člověku nástroj k řízení světa i sebe sama a více do něj nezasahuje.106
Bůh je pak pro člověka nedosažitelným, je však poznatelný skrze nalézání přirozenosti
daného obecného řádu světa a věcí. Tento řád lze zkoumat, poznat, pochopit a cele
racionálně vysvětlit. Tím odsouvá z náboženství vše, co z tohoto řádu vybočuje a není tedy
spočitatelné a je jakkoli iracionální a nevysvětlitelné, do oblasti pověr. Tím tedy popírá
zejména veškeré zázraky, jimiž bylo dosud křesťanské učení protkáno, jako jsou Zjevení,
zázraky, vtělení nebo vykoupení, a stává se tím, co Voltair nazval „náboženstvím bez pověr“.
Právě to, však učinilo z deismu trn v oku katolické církve. Nyní je náboženství „rozumovým

Šalda in HEJDUKOVÁ, Zdeňka. Francois Rabelais očima české literární kritiky. České
Budějovice, 2012. Bakalářská práce. Jihočeská Univerzita, FF. s. 29.
104
Pro představu lze uvést Descarta, Newtona.
105
Deismus: z latinského „deus“ – Bůh. V 18. století se k deismu v opozici v řadách křesťanské
církve formuje pojem teismus z řeckého Θεος „theos“, čili rovněž Bůh. Zde je však bůh osobní,
přítomný a zejména aktivně zasahující do chodu světa, a zároveň poznatelný na základě zjevení.
106
Geulincx a Leibniz k tomuto dávají příměr o hodinkách: „Co je dokonalejší: hodinový stroj,
který vyžaduje nepřetržité kontrolní a korigující zásahy, anebo hodinový stroj, který je od
počátku konstruován natolik dokonale, že s naprostou přesností pracuje i bez dalších zásahů?
Očividně by tento hodinový stroj byl nejdokonalejší. Je-li však svět stvořen Bohem, musí být
rovněž od počátku zařízen tak, že dění v něm se odvíjí bez jakýchkoli zákroků ze strany Boha
jako dokonalý hodinový stroj – anebo jako bezpočet jednotlivých hodinových strojků, které běží
v dokonalé shodě, v předzjednané harmonii.“ CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF.
Filosofie 17. a 18. století. 1. vyd. Překlad David Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002,
s. 150.
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systémem“107 a církevní teologie a církev jako taková, spolu se svými dogmaty o
nadpřirozeném řádu, pozbývá významu. Mystika je tedy odstraněna a prim hraje racionalita
s několika zásadními tezemi: existence nejvyššího Boha, nesmrtelnost duše, svobodná lidská
vůle vycházející z přirozenosti a rozumová etika. Bůh již na člověka nijak nenaléhá, jediné,
co si od něho žádá je „mravní život na základě přirozené108 a rozumové etiky“109.
Black však deismus nepovažuje za filosoficko-náboženský systém nebo hnutí jako
takové. Deismus krom základní myšlenky neměl žádný jednotící koncept a dodnes je
používán pro rozličné náboženské významy.110
Deismus, původně jako pejorativní označení, použil jako první kalvínský teolog Pierre
Viret roku 1563111 ve svém díle Instruction Chrétienne / Křesťanská výchova (překl. VK),
kde takto označuje své odpůrce, volnomyšlenkáře odmítající Zjevení.
Prvním zastáncem anglického deismu byl Eduard Herbert, lord Herbert z Cherbury112,
podle něhož je přirozené náboženství, tedy zakořeněnost náboženského cítění v samé
přirozené podstatě člověka, spolu s rozumovým náboženstvím, vylučujícím vše iracionální,
klíčem k náboženské toleranci a jednotě napříč lidskými společenstvími. Jak tvrdí Spinoza,
jeho variabilita pak pramení z dalšího navrstvení konkrétních historických představ na toto
primární jádro.
Rovněž John Locke113 tato východiska zastává. V jeho tezích je však znatelně více
propojuje s myšlenkou přirozené morálky, která je ve své podstatě jádrem celého
náboženství a tím pádem spojujícím prvkem všech náboženství. Osvícenci tudíž těmito
vysvětleními označují veškeré dosud vedené války ve jménu náboženství za zbytečné.
Přelomem ve vývoji deismu je ovšem Lockovo hlavní dílo Esej o lidském rozumu z roku
HEJNA, Dalibor. Náboženství a společnost. Věda o náboženství a její historické kořeny. 1.
vyd. Praha: Grada, 2010. s. 51.
108
Pozn. autora: Přirozená morálka se objevuje i u Davida Huma (1711 – 1776), který navazuje
na Johna Locka. V jeho díle Zkoumání o zásadách mravnosti je přirozená morálka konstruována
zkušenostně a prosta náboženského vlivu. Mravní rozlišení dobra a zla pak vychází z přirozené
libosti či nelibosti. Tím je však tato představa omezena jen na psychologickou úroveň pouhého
uspokojení. Co se náboženství týče, by však jeho označení deistou bylo nepřesné, jelikož terčem
jeho kritiky není pouze ona pověrečná část náboženství, ale samo přirozené náboženství jako
takové, tedy včetně deismu. Jeho názory tak ústí do skepticismu a ateismu.
109
CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. 1. vyd. Překlad David
Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 151.
110
BLACK, Jeremy. Evropa osmnáctého století. 1. vyd. Překlad Ladislav Dlabal. Praha:
Vyšehrad, 2003, s. 218.
111
Pozn. autora: Rovněž i zde lze spatřit onu návaznost i tohoto osvícenského aspektu na
renesanci a humanismus spolu s jejich znovuobjevením myšlenek antiky. Deistické myšlení
pochází již z této doby a objevuje se v klasických dílech Platóna, Epikúra, nebo Cicera. Již od
dob Humanismu není již tedy církev jediným zdrojem moudrosti.
112
Eduard Herbert, lord Herbert z Cherbury: 1581 – 1648.
113
John Locke: 1631 – 1707.
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1690, kde popírá i samotnou koncepci vrozených idejí, která je dosavadním deistickým
východiskem. Do popředí se dostává zkušenostní poznání a deismus se tak zahaluje do
nového hávu zvaného empirismus.
John Tonald114 pak ve svém díle Christianity Not Mysterious / Křesťanství bez zázraků
(překl. David Mik) zřejmě jako první používá označení „volnomyšlenkář“ v kontextu právě
přirozeného, rozumového a tolerujícího náboženství.
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Jak uvádí ve svém článku

Himmelfarbová v Británii
„především neexistoval žádný Kulturkampf, nedošlo k žádné náboženské
válce, která by sužovala a rozdělila zemi, stavěla proti sobě minulost a
budoucnost,

vytvořila

náboženskou

vírou

nepřeklenutelný
a

ze

sociální

předěl
reformy

mezi

rozumem

učinila

a

rukojmí

protináboženských vášní. Dalo by se říci, že britské osvícenství bylo
svobodomyslné, snášelo se s širokým spektrem víry i nevíry.“116
Toto dílo bylo však silnou obhajobou křesťanství, právě jako rozumového a
přirozeného náboženství, pouze s odmítnutím mystérií. Proti tomu se ostře vymezil Anthony
Collins117 nebo Matthew Tindall118, což následně vyvolalo značné debaty mezi samotnými
deisty.119
K zastáncům deistů patřili i někteří filosofující politici tehdejší Anglie. Jedním z nich
byl Henry St. John, 1. vikomt Bolingbroke, o kterém bylo v části 2.2.4.2. zmíněno, že stejně
jako Dashwood podporoval Fredericka, prince z Walesu. Co se týče jeho osoby, neexistují
žádné indicie, že by byl členem dashwoodova spolku. Za člena spolku však bývá pokládán
Henry Lovibond Collins, který se stal sňatkem s Mary Collinsovou švagrem výše
zmiňovaného Anthony Collinse. Další nepopiratelný kontakt, ba i přátelství pojilo

John Tonlad: 1670 – 1722.
ŠPELDA, Daniel. Filosofie osvícenství. online, 2005 cit. 2015-04-14, HEJNA, Dalibor.
Náboženství a společnost. Věda o náboženství a její historické kořeny. 1. vyd. Praha: Grada,
2010, CORETH, Emerich a Harald SCHÖNDORF. Filosofie 17. a 18. století. 1. vyd. Překlad
David Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 135 – 157. KRAUSOVÁ, J. Vztah
křesťanství a francouzského osvícenství. Plzeň, 2012, s. 15 – 26. HOLTZBACHOVÁ, Ivana.
Dějiny společenských teorií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 30 – 40.
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Mik. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, s. 154.
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Dashwooda s jiným slavným deistou, u kterého se v některých dokumentech zmínky o jeho
působení, nebo přinejmenším příležitostné účasti na setkáních v Medmenhamu, objevují,
Benjaminem Franklinem. Ten pak deistické myšlenky vedoucí k toleranci propojil
s obecnými myšlenkami o lidských právech a s dalšími Otci zakladateli je zakomponoval do
Deklarace nezávislosti Spojených států amerických.120 121Jak bylo uvedeno v části 2.2.4.2.,
jejich společné názory je pak vedly k sepsání revize Knih obecných modliteb.
Zde se tedy setkáváme s osvícenským liberalismem ve filosoficko-teologickém
smyslu. Církev podle anglických osvícených volnomyšlenkářů právě skrze iracionální
dogmata utiskuje svobodný rozum jednotlivce a tedy jeho základní přirozenost, v jejímž
jádru je zakořeněno i samo náboženství.

Deklarace nezávislosti Spojených států amerických: Dokument podepsaný 4. července 1776,
stvrzující nezávislost Třinácti kolonií na Velké Británii.
121
Vzhledem k tématu práce se zde věnuji zejména Anglickému deismu, ovšem pro pochopení
kontinentálních souvislostí týkajících se zejména Francouzského a Německého deismu odkazuji
např. na knihy: Coreth a Schöndorf: Filosofie 17. a 18. století; Himmelfarb: Idea soucitu:
Osvícenství britské vs. francouzské; Holtzbachová: Dějiny společenských teorií; Hejna:
Náboženství a společnost; Schaeffler: Náboženská kreativita a sekularizace v Evropě od
osvícenství; Barnett: The Enlightenment and religion. The myths of modernity.
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3.2. Kontext vzniku mýtu
Jak naznačila předchozí analýza, vznik takového spolku tedy nebyl ničím
výjimečným. Co však vedlo k tomu, že se v historii uchytila legenda o démonickém spolku
sdružujícím muže z řad vládnoucí aristokracie a uměleckých kruhů plná smilstev, orgií,
černé magie, případně vzývání samotného Satana?
Ve světle výše rozebraných osvícenských idejí již nepůsobí setkávání mužů kolem
Dashwooda jakkoli zvláštně, neobvykle, tajemně či snad dokonce satanisticky. Logika
v tomto kontextu, zdá se býti jasná a průzračná, nijak nevybočující z dané doby. Jde o jeden
z klasických anglických klubů v duchu rozvoje svobody, rozumu, kultury, vzdělávání sebe i
druhých, se členy debatujícími o nových myšlenkách, stejně jako o myšlenkách z odkazu
renesančně-humanistického a antického. O myšlenkách nabytých během slavných
vzdělávacích Grand tours, zprostředkovávání si zážitků, poznatků, zkušeností ze setkávání
s významnými umělci, cizí kulturou. I ony antiklerikalistické tendence, kritika církevního
dogmatismu nové volnomyšlenkářství a směřování k rozumovému, přirozenému
náboženství bez pověr zde podává novou perspektivu pro hodnocení, jak Dashwoodových
ironizujících a církev parodujících výstupů, tak vyobrazení členů spolku jako mnichů na
nesčetných obrazech122.
Lze jistě namítnout, že pokud by spolek byl takto transparentní a nerozporuplný, nebyl
by důvod pro jakékoli jeho činění tajným, přístupným jen omezenému okruhu „vyvolených“.
Tyto dva argumenty však vystupují až v dnešním chápání dané doby, s odstupem od
ní a se všemi znalostmi historického kontextu oné doby. Na 18. století, jako na dobu
počínajícího „odkouzlování světa“123, jak jej nazval Max Weber124, pohlížíme až z
našeho historizujícího pohledu právě až od přelomu 19. a 20. století. Pojem „odkouzlení
světa“125 sice použil již na konci 18. století Friedrich Schiller126, avšak nutno si uvědomit,
že uprostřed této doby samotné, jak podotýká Im Hof,

O problematice skryté i manifestované ironie v obrazech a dalším umění (zejména Williama
Hogartha, bude pojednáno v další části práce.
123
Odkouzlení světa: obecná racionalizace společnosti i jedince v kontextu nástupu modernizace
v době osvícenství. „…zvláštní, do značné míry nechtěny, nicméně údajně nutný boční sociální
a kulturní fenomén novověkého vývoje vědy, doprovázený ekonomickou kalkulací a sociální a
politickou emancipací.“ více in HAVELKA, M.: „Odkouzlení“ versus sekularizace?! in
Sociológia 33, 2012, č.5.
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„bylo sice mnoho deistů a několik málo ateistů, avšak vcelku zůstával
člověk nábožensky založený (…), bylo stále ještě poněkud riskantní veřejně
se prohlásit za deistu nebo ateistu.“127
Ano, v Anglii sice vyznavači podobných myšlenek měli jistě lepší podmínky a jistou
větší míru volnosti, avšak v každé době je prostor pro neomezené veřejné vyjádření určitého
názoru do značné míry nižší, než je tomu například u spisovatelů, filosofů, či umělců. A
v Anglii doby osvícenské tomu ještě více napomáhalo spojení politické tváře
s aristokratickou rodovou pověstí a historií.
Co se týče druhé možné námitky, týkající se tendence k elitářství a přijímání pouze
vybraných členů, rovněž ani to, nebylo ničím výjimečným. Přestože se opět spatřuje
v osvícenství doba počátku sociální kritiky a emancipace, pochopitelně vyšší vrstvy se jen
nerady vzdávají svých výsad a privilegovaného postavení a pokud jim jsou na jedné straně
odebírány (a to i v případě, že samy se na takovémto zrovnoprávnění podílely, ať již
z niterného přesvědčení, či vypočítavého kalkulu), vždy se snaží si je na straně druhé jinak
vydobýt, či ponechat. Počátek průmyslového rozvoje a hospodářský rozmach pomohly
k vzestupu nižších vrstev po sociálním žebříčku. Zejména měšťanstvo prahlo po místě po
boku privilegované šlechty. Na první pohled se z vnějšku mohlo zdát, že zde „kastovnictví“
a elitářství neexistuje. Jak zmiňuje Langford, bylo zde pružné vymezení anglického
gentlemana:
„Ukazovalo se, že s každým, kdo se rozhodl jako gentleman se oblékat, se
také jako s gentlemanem jednalo. Londýňané střední, a dokonce i nižší
střední

vrstvy napodobovali

módu, mravy

i

postoje elegantní

společnosti.“128
Původní rozdíly tvořené rodovou urozeností pozvolna přecházely v rozdíly
hospodářské. V tomto ovzduší si zejména britská aristokracie chtěla své postavení udržet a
o to více se vymezit. Na jedné straně šlo tedy o to být společensky činný a účastnit se na
osvícenském hnutí, ale i sama tato tendence byla často vedena módními a elitářskými pudy.

IM HOF, Ulrich a Martin PROCHÁZKA. Evropa a osvícenství: pojmy, proudy, kontexty.
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128
MORGAN, Kenneth O., Martin KOVÁŘ a Josef POLIŠENSKÝ. Dějiny Británie. 2., dopl.
vyd. Překlad Ivo Šmoldas. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. s. 345.
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V Anglii pak ještě často výstřední životní styl vládnoucí elity, jejich rozhazovačnost a časté
hýření a zábavy opět k tomuto přispívaly. 129

3.2.1. John Wilkes u zrodu slavné legendy
„Give me a grain of truth and I will mix it up with a great mass of falsehood, so that
no chemist shall ever be able to separate them. / Dejte mi zrnko pravdy a já jej smíchám
s takovým množstvím lži, že je žádný chemik nedokáže oddělit.“ (překl. VK)
John Wilkes
Na počátku legendy byla, jak tomu tak často bývá, roztržka mezi několika muži,
týkající se něčeho zcela jiného. Hlavním mužem v celém příběhu byl John Wilkes a jeho
politická kampaň namířená proti premiéru Buteovi.
John Wilkes se narodil roku 1727 londýnskému obchodníkovi a roku 1747 se oženil
s Marií Meade, čímž nabyl další majetek a o něco více se přiblížil vyšším kruhům. Roku
1749 se stal členem Královské společnosti a posléze poznal Thomase Pitta130, který jej
přivedl do politiky a poté i k Dashwoodovi. Roku 1757 byl zvolen do parlamentu za
Aylesbury, kde žil a právě díky čemuž bývá za člena Dashwoodava spolku, který je ve
Sklepní knize uváděn od roku 1760 pod pseudonymem John of Aylesbury, označován.
Wilkes byl podle záznamů častým návštěvníkem a s Dashwoodem jej pojil úzký vztah, jež
dokládá osobní korespondence mezi nimi, případně mezi Wilkesem a Churchillem.131
Jak již bylo předestřeno v části 2.2.4., situace na přelomu padesátých a šedesátých
let 18. století byla velmi složitou. Velká Británie se potýkala s válkou, která s sebou přinesla
vážný hospodářský propad, což po velkém předchozím růstu bylo pro veřejnost těžko
stravitelné.
Hlavním předmětem politického sporu mezi Wilkesem a premiérem Butem bylo
zastoupení amerických kolonistů v britském parlamentu, které Wilkes jako Whig
podporoval, ale král a jeho příznivci v čele s Butem byli striktně proti.

Ibid., s. 317 – 369.
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V červnu roku 1762 začíná v Londýně kolovat radikální pamflet North Briton /
Severní Brit (překl. VK) a v lednu 1763 vychází jeho nejslavnější 45. číslo132, jenž kritizuje
projev krále Jiřího III., v němž ocenil Pařížskou smlouvu ukončující Sedmiletou válku.
Autor zde obvinil krále ze lži, Buta z toho, že má poměr s královou ženou, dále zde byl
nespočet útoků na vládu133. Zároveň v listu Public Advertiser / Veřejný inzerent (překl. VK)
vyšel titulek s názvem Secret of a Convent / Klášterní tajemství (překl. VK, příl. č. 4).
Přestože jeho autorství je připisováno Charlesu Churchillovi, zpropagoval jej Wilkes.134
Dashwood zde byl vyobrazen v mnišském rouchu klečící před oltářem Venuše.135
K Wilkesovu odcizení od jeho přátel ze spolku ho údajně přiměla také osobní
roztržka mezi ním a dalším členem spolku, která zapříčinila jejich naprosté nepřátelství a
jeho vyhoštění ze spolku136.
Přestože pamflet byl napsán anonymně, král byl silně rozhořčen a obviněn a následně
uvězněn v Toweru za jeho urážku byl Wilkes. Wilkes sice připustil autorství, avšak podal
na své uvěznění ústavní žalobu a soud jej brzy nechal propustit. Jeho popularita u veřejnosti
začala strmě stoupat, lidé skandovali „Wilkes a svoboda!“. Boj za svobodu projevu spolu
s touto přízní široké veřejnosti Wilkes rovněž použil jako nejsilnější nástroj svého
politického růstu. Díky tomu se k němu začali časem přidávat další zejména zástupci střední
a nízké vrstvy. Jak uvádí Langford:
„V takovém ovzduší si působení Johna Wilkese získávalo hojnou půdu.
Wilkese stvořily okolnosti a oportunismus. Stížnosti a stesky, jichž se
chopil, by o deset let dříve měly ohlas jen pramalý.“137
Všechny tyto skandální články i Wilkesovo zatčení vyvolaly všeobecné nepokoje,
lidé se bouřili a strhly se veřejné protesty. Muži kolem Dashwooda začali být nazýváni

Číslo 45 bylo příhodné, jelikož odkazovalo rovněž na rok 1745, jenž byl spojen s invazí
Jakobitů a tím spojoval Butea s Jakobity.
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Mnichy Medmenhamského opatství. Nenávist vůči Buteovi z mužů jeho vlády učinila již
dříve zmíněné Ministerstvo pekelného ohně a vše se skrze pomluvy a drby začalo šířit a
proplétat. V dalších výtiscích se začaly objevovat další zvěsti o antikřesťanských rituálech a
dostaveníčkách s prostitutkami.138 V červnovém čísle Veřejného inzerenta popisuje Wilkes
„Medmenhamská Elusínská mystéria“139. Roku 1763 Wilkes a Potter vydali báseň An Essay
on Woman / Esej o ženě140 (překl. VK), jež měla být parodií na Popeovu Esej o člověku.
Znovu měla parodovat medmenhamská setkání a očernit Funny Murrayovou, milenku lorda
Sandwiche. Byla však psána jazykem značně obscénním a vulgárním a protistrana se tak
rozhodla ji využít v politickém boji. Lord Sandwich ji veřejně přečetl na zasedání sněmovny
lordů, což zde vyvolalo velké pozdvižení a rovněž pošramotilo i Wilkesovu pověst u
veřejnosti. Wilkes následně odjel do Paříže a parlament v jeho nepřítomnosti rozhodl o vině
z urážek na cti a znovu vydal zatykač. Z exilu se pak vrací až roku 1768.141
Tyto události však neodvratně vedly k rozpadu spolku a byl díky nim vytvořen onen
obraz pekelného spolku plného smilstev vysoké aristokracie. Takový skandál se veřejnosti
zamlouval, odpovídal na jejich rozhořčení v době krize. K jeho ukotvení přispěl již jeden
z dřívějších slavných skandálů.
V roce 1734 se osm mužů při návštěvě jedné taverny opět setkalo v jeden lednový
páteční večer při svých politických debatách, které se však tentokrát za asistence značného
množství alkoholu zvrhly. Začali se velmi hádat, nerozvážní mladíci začali z ubrousků tvořit
čepice, volali „hurá!“, zapalovali je, namáčeli do červeného vína a mávali s nimi z oken.
Lidé venku byli také značně opilí, začali se s nimi hádat a rozbíjet okna a snažili se dostat
dovnitř. Hlídka je sice zadržela a tuto veřejnou vřavu zastavila, ale skandál v tisku a pomluvy
kolující mezi davem, jenž tato aféra vyvolala, byly neuvěřitelné. Všichni z účastníků byli
členy Společnosti diletantů, což mělo za následek, že pověst těchto mužů, z nichž mnozí se
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stali členy i dashwoodova spolku, již byla pošramocena a mohla se na ni nabalit v příhodné
době další legenda.142
Politici osvícenství si velmi dobře uvědomovali jak sílu tisku, tak správně zacílených
pomluv. Síla tištěných médií hrála obecně významnou roly jako nový typ osvícenského
sdělení směrem k široké veřejnosti. Vedle novinek, zpráv ze světa, informací o zločinech a
neštěstích uvádí Im Hof také promyšlené rozbory, jejichž pomocí chtěly působit na
čtenáře.143 Já doplňuji, že vedle těchto „promyšlených rozborů“ mohly být a také velmi často
byly nástrojem počínající mediální komunikace i pomluvy a fámy144 využívané v politickém
boji.

3.2.2. Tajné spolky
Úspěch Wilkesových ataků spočíval v tom, že vedle nespočtu anglických
gentlemanských klubů bylo 18. století protkáno rovněž mnohými tajnými spolky. Již od
poloviny 17. století docházelo k významnému mísení různých idejí, jak nových tak starých,
a rozmachu tajných společností, jež se navzájem ovlivňovaly, a proto je značně obtížné se
vyznat v této spleti mysticko-alchymistických výlevů propojujících se s vědeckou touhou po
poznání a společenské reformě.145 Málokdo by dnes na první pohled spatřil souvislost
vědeckého programu osvícenství a jeho vítězství rozumu s čímkoli, co lze označit za
okultní146, či tajemné. Podle Lachmana však nemohly z nenadání zcela vymizet praxe či
142
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Publishing, 1995, s. 44.
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známé od nepaměti (astrologie, řecká mysteria, kabala, alchymie) se začaly označovat za okultní
právě až v souvislosti s vzestupem vědy v době osvícenství, jako její protiklad. Např. Durkheim
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přesvědčení, jež tvořily podstatnou součást lidské kultury od nepaměti. Stále zde byl
nespočet alchymistů, kabalistů, astrologů, či léčitelů. Fascinace tajemnem přetrvávala i
nadále. Byl zde čilý obchod s knihami o okultních vědách, bulvární tisk oné doby byl stejně
senzacechtivý jako dnešní a neustále jej plnily zprávy o podivných stvořeních, mluvících
psech a jiných nadpřirozených úkazech147.
Druhý významový rozměr vztahu nově vznikajících tajných společností
s esoterickými a magicko-alchimistickými praktikami a rozumovým vědeckým duchem
osvícenství, lze nalézt v procesu institucionalizace vědy. V onom společenském prostředí
18. století, kde je cílem poznání světa i člověka a celkové vědecké poznávání, nemůže proces
postupu od vědění k vědě být uskutečněn jinak, nežli skrze disputace v rozličných spolcích,
ať již oficiálních, či tajných.148 Lantoine rozlišuje tajné společnosti jednak na politické, jež
se snaží utajit své aktivity a identitu členů a jejichž činnost bývá směřována proti stávající
moci, a na společnosti iniciační, jež netouží skrýt svoji existenci, či identitu členů, ale pouze
své obřady, jež jsou určeny pouze pro zasvěcence.149 Nic však neříká o cíli těchto spolků.
Kroupa se však domnívá, že hlavním cílem (stejně jako je tomu u individuálního cíle jedince)
je štěstí, a proto je v rámci tajných společností hledáno, avšak rozličnými způsoby a cestami.
Na základě této teze se pak domnívá, že člověk nedokáže štěstí vynalézt, ale hledá prostředky
k jeho dosažení prostřednictvím kultovních, mysterijních i vědeckých činností.150
Nejznámějším spolkem, jenž je do dnešních dní obklopeno tajemstvím a v době
osvícenství se podíleli na institucionalizaci vědy, jsou svobodní zednáři, jež jsou odvozeni
z cechovních organizovaných sdružení, která existovala již od středověkých stavitelů
katedrál. Od 17. století však začali do svých řad přijímat šlechtické příznivce, či vědce
přírodních věd a geometry. Tito noví členové byli přijímáni na základě iniciace, jejíž rituály
byly drženy v tajnosti. Postupně však došlo k tomu, že poměr původních členů a nově

fenomén, jenž vzniká právě jako vedlejší produkt rozvoje pozitivní vědy. Národy nemající
dostatečně vyvinutou intelektuální kulturu tento pojem nemají. Až definováním přirozeného
řádu věcí zde vyvstává otázka toho, co se tomuto řádu vymyká – je tedy nadpřirozené, tajemné.
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příchozích se obrátil a řemeslný prvek se začal vytrácet. 151 Z původního záměru vystavět
ideální dokonalý a nekonečný chrám se stala metafora a onen Šalamounův chrám měl být
myšlenkovým obsahem ideálním chrámem věd. „Jde o říši Boží na zemi.“152 Svobodní
zednáři stojí na základech původních křesťanských idejí, ale prosazují osvícenské
křesťanství nebo také deisticky pojaté přirozené náboženství. Tajnost symboliky a
ritualizace měla za cíl zabránit jejich veřejnému zprofanování. 153 Svobodní zednáři se také
začali štěpit na samostatné tajné spolky, např. rosekruciány, ilumináty apod. 154 Představa o
tajných spolcích zasvěcených duchovnímu růstu lidstva, byla klíčovým tématem okultismu.
18. století pak bylo těmito tajnými spolky doslova posedlé.155 Jak již bylo uvedeno v kapitole
2.1., nejznámějším dílem zabývajícím se tajnými spolky a kluby konce 17. století byla kniha
Neda Warda Tajná historie spolků z roku 1709.
Na britských ostrovech v 18. století existovalo skutečně několik tajných spolků, které
se nazývaly Hell-Fire clubs. Jeden byl založen v Dublinu Richardem Parsonem, 1. hrabětem
z Rosse, jenž byl zároveň členem irské zednářské lóže, a jehož celý název byl Dublin HellFire club / Dublinský spolek pekelného ohně (překl. VK). Dalšími byly London Mohock /
Londýnští Mohock (překl. VK) Hooraye Henriese, což byl skutečný gang zločinců, kteří
útočili na muže a znásilňovali ženy, čímž si potvrzovali své mužství, či Mollies, kteří se
převlékali do ženských šatů a dnes bychom je označili za transvestity, ovšem na počátku 18.
století, byli považováni za sodomity.156
Nejznámějším a ve své podstatě pravděpodobně prvním Hell-Fire klubem, k jehož
odkazu se všechny ostatní hlásily, nebo k němu byly přirovnávány, případně s jeho historií
proplétány však byl klub Philipa, vévody z Whartonu157, jenž byl založen někdy okolo roku
1720. Vévoda z Whartonu byl anglický šlechtic, jenž se rovněž v mládí účastnil slavných
Grand tours, při nichž se v Paříži seznámil s Jakubem Stuartem, synem exilového krále
Jakuba II. Stuarta, a stal se následně zatvrzelým Jakobitou. Po svém návratu se stal členem
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irské sněmovny lordů a jeho sekretářem se stal básník Edward Young158, jenž byl v mládí
jeho tutorem. Roku 1723 se stal členem a velmistrem anglické zednářské lóže. V politice
stál v opozici proti Walpolovy, který dle jeho názoru zradil principy Whigů. Když praskla
Jihomořská bublina159, Wharton přišel o značné finanční prostředky, jež investoval, a jeho
již dřívější dluhy o to více nabyly. Wharton se však zadlužoval stále více půjčkami od přátel
z kruhů Jakobitů. Později před svými dluhy utíká do Madridu, kde roku 1731 umírá na
následky alkoholismu. 160
Pro naši analýzu je však podstatný právě jeho Spolek pekelného ohně, jehož cílem
bylo satirické zesměšnění náboženství. Cílem klubu byla právě satira a snaha šokovat, nikoli
útok na náboženství nebo morálku. Wharton sám sebe označoval za Ďábla, součástí byly
také parodie náboženských obřadů, odívání dle různých biblických postav, či imitace
přijímání v podobě večeře s „Holy Ghost Pie, Breast of Venus, Devil´s Loin and Hell-Fire
punch / Koláčem ducha svatého, Venušinými prsy, ďáblovými bedry a punčem z pekelného
ohně“161. Neobvyklé na tuto dobu bylo, že do svých řad pustil spolek rovněž ženy. Tento
spolek byl zrušen (případně přesunut do ilegality) po přijetí zákona králem Jiřím I. na návrh
parlamentu, zejména z řad Whartonových odpůrců v čele s Walpolem, proti „nemorálnosti
a poskvrně“.162 Opět zde byl zneužit útok na nepochopenou satiru v politickém boji a ve
snaze odvrátit pozornost od jiných politicko-hospodářských problémů k oblasti, jež bude u
po skandálnosti-bažící veřejnosti dravě přijata.

Edward Young: 1683 – 1765, anglický básník.
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3.2.2.1 Sociologická role tajemna
Přestože doba založení dashwoodova spolku je již příznivější satiře a parodii, jak
v rovině náboženské tak morální, přesto mohla být důvodem pro utajenější formu organizace
právě předchozí zkušenost s koncem whartonova spolku i stálá platnost daného zákona.
Zároveň se však Kelly domnívá, že aura tajemna mohla být zároveň cíleným marketingovým
tahem ze strany samotných členů, pro zdůraznění jejich elitního postavení, ve své podstatě
v podobném duchu a odkazu například právě Svobodných zednářů.
Podle Georga Simmela163, jenž se ve své eseji The Sociology of Secrecy and of Secret
Societies / Sociologie tajemství a tajných společností (překl. VK) zabývá sociální funkcí
tajemství, je vztah mezi jednotlivci a skupinami charakterizován právě poměrem utajení
informací o sobě.164 Informace, které o sobě druhým sdělíme (či nesdělíme) vytvářejí obraz,
který si o nás druzí vytvoří, tím však dochází k tomu, že nejde o objektivní ztvárnění, ale že
mírou utajení tento obraz sami ovlivňujeme.165 Aby však tajemství adekvátně sociálně
působilo, musí s ním být řádně nakládáno. Zde je využito pro vymezení se vůči
nezasvěceným, jež nejsou řekněme „dostatečně hodni“ a zároveň k posílení sociální
soudržnosti v rámci skupiny. V této konceptuální rovině jsou tajné rituály a praktiky
„symbolickým kapitálem“166 a tím staví osoby tajemství sdílející na sobě rovnou úroveň a
ostatní na úroveň nižší. 167

3.2.3. Zlatý věk anglické satiry168
18. století v Anglii je velmi hojné co do produkce satiry, která byla v tomto období
plodem osvícenského emancipačního hnutí. Dobové snahy o překonání stávajících
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mocenských struktur a snaha nastolit rovnost v onom předrevolučním období byly plny
posměšných a kritizujících útoků na politické představitele ve snaze vyzdvihnout a veřejně
proklamovat jejich nedostatky a chyby. Mezi nejznámější literární satiriky tohoto období
patřili Daniel Defoe s dílem Čistokrevný Angličan, Alexander Pope, nebo Johnatan Swift,
jenž byl satirikem par excellence. Psal politické pamflety, básně i slavný cestopis
Gulliverovy cesty, jenž je satirou na dobovou anglickou společnost. Takovou satirou je pak
rovněž právě ona novela Johnstona Duch zlata: neboli dobrodružství guineie. Myslím, že
pozdější interpretace tohoto díla v souvislosti s dashwoodovým spolkem opomíjejí právě tu
skutečnost, že Johnston byl satirikem, tudíž dílo nelze vykládat doslovně. Po všech
dosavadních politických skandálech a roztržkách, využívá kolujících pomluv ke kritice
dobové politické reprezentace. Totéž lze spatřit i v anonymně vydaných anekdotách v knize
o prostituci Noční radovánky, rovzněž zmiňované v části 2.1..
Samostatným satirickým nástrojem byly rovněž karikatury. Zejména nejslavnější
karikaturista té doby William Hogarth, přítel sira Francise Dashwooda, spojil své malby se
společenskou satirou. Právě jeho postava a jeho zpracování jsou dle mého názoru jedním
z klíčových prvků, prostřednictvím nichž by se v budoucnu mohla rozklíčovat pravdivost o
faktičnosti a reálném působení spolku.
William Hogarth se narodil roku 1697 do rodiny učitele latiny Richarda Hogartha.
Jelikož se jeho otec velmi zadlužil a pro své dluhy byl dokonce uvězněn, Hogarth nemohl
dostudovat a ve svých 16 letech nastoupil do učení jako stříbrotepec. Od rytectví erbů a
reklamních plakátů později přešel ke knižní grafice. Ve dvacátých letech jej vzal pod svůj
patronát dvorní malíř sir James Thornhill, jehož dceru si roku 1729 Hogarth bere za svou
choť. V té době se také stává známým jak pro své knižní ilustrace, tak díky prvním
satirickým rytinám, jež reagovaly na aktuální problémy doby. Zároveň již také začíná
malovat zakázkové portréty. Nejzásadnějším průlomem v jeho kariéře byl však jeho, zprvu
zcela pragmatický, obrat k novému stylu morální satiry.
„Jelikož malba portrétů nebyla dostatečně výnosná, aby pokryla výdaje
mé rodiny, obrátil jsem své myšlenky k stále ještě novému stylu, totiž
k malbě a rytině moralistních témat; tedy k poli doposud neoranému (…).

v rámci politické satiry jde o útok vtipem se snahou poukázat na neschopnost nebo špatnost
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Chtěl jsem, aby obrazy na plátně odpovídaly divadelním ztvárněním a
doufal, že na ně budou uplatňována stejná měřítka a budou podléhat stejné
kritice (…). Snažil jsem se pojímat látku jako dramatik; obraz je mám
jevištěm a muži a ženy jsou mými herci, kteří činy a gesty předvádí
pantomimu.“169
Nejznámějšími díly, které mu přinesly právě onu pověstnou slávu, jsou Vzestup
poběhlice z roku 1732 a Vzestup zpustlíka, jenž vyšel o tři roky později. V padesátých letech
pak pokračuje portrétová tvorba příslušníků aristokracie i kritické společensky angažované
žánrové malby a grafiky. V cyklu Volby z roku 1755 se satiricky obouvá do Whigů, a v roce
1762 pak v publikaci Časy proti Wilkesovi v rámci protiválečné satiry.170
Hogarthovým blízkým přítelem byl další satirik Paul Whitehead, jenž byl rovněž
členem dashwoodova spolku171. Spolu se naopak sami stali terčem satiry ze strany
Churchilla a Wilkese. Nalezli bychom zde spletitou síť vzájemných útoků. Například
v příloze č. 6 lze vidět Hogarthovu karikaturu Wilkese, po níž roku 1763 vydává Churchill
satiru „Dopis Williamu Hogarthovi“ jako odplatu. Hogarthova karikatura však byla sama již
reakcí na Wilkesovy útoky na něj v dřívějších vydáních pamfletu Severní Brit.
Jak již bylo uvedeno dříve, Hogarth maloval také samotného Dashwooda. V příloze
č. 7 je vidět nejznámější z těchto vyobrazení s názvem Sir Francis Dashwood at his
Devotions / Sir Francish Dashwood při svých modlitbách (překl. VK), které vytvořil na
Dashwoodovo přání po vzoru Knaptonova obrazu (viz příloha č. 4). Dle Robina Simona
však nejde o Hogarthovu kritiku jeho přítele Dashwooda, ale o jejich společnou satiru a
karikaturu katolické církve. Dashwood je zde vyobrazen v pozici mnicha, místo bible zde
má být erotický román, jako předmět jeho koncentrace je zde vyobrazena nahá žena, a
svatozář nad hlavou tvoří tvář lorda Sandwiche. Ovoce, maska, víno, a pošilhávání po ženě,
má být dle parodií na Carracciův obraz sv. Franška z Assisi. Simon v těchto výjevech

William Hogarth in BENDOVÁ, Eva a VÁŠA, Ondřej. Proměny Williama Hogartha:
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spatřuje rovněž odkaz na jistou parodii na řecká mystéria, která se mohla odehrávat i při
setkáních dashwoodova spolku.172 173
Dobová satira a zejména tyto projevy u Dashwooda a Hogartha, jsou opětovným
odkazem na ironičnost, parodii a rabelaisovskou poetiku. I zde nalézáme ono prostoupení
obrazů sarkasmem a kritikou katolické církve.

3.2.4. Preromantismus jako podhoubí vzniku legendy
Proč měly v této době pomluvy a satira tohoto rázu takový dosah, bylo nastíněno
výše. Jak uvádí Im Hof,
„Byl to „věk inkoustového opojení“, v němž hlavní součástí
pracoven byl kalamář a husí brk a každý list papíru bylo třeba popsat
osvícenskými myšlenkami.“174
Vzhledem k onomu rozšíření vydávání knih a tisku rozličnými zájmovými skupinami
s rozličnými zájmy, cíli a úmysly, prostor pro pomluvy i společenskou satiru distribuované
dychtícím čtenářům senzací byl bezbřehý.
Nyní bych se ovšem ráda zaměřila na finální kontext, v němž se jedna z těchto
řekněme banálních pomluv a fám175, jež se zrodila uprostřed satirických vod, přerodila v
legendu takových rozměrů, že se ji nepodařilo ani po dvou stoletích rozkrýt.
Ve druhé polovině 18. století, onoho století, jenž stojí na počátku průmyslové
revoluce, modernity a celkové přeměny společenských struktur, vzniká v Evropě pozvolna
nový umělecký proud, jenž je reakcí na přetlak klasicistní schematičnosti a osvícenské touhy
po nekonečné rozumovosti, preromantismus176. Někteří historikové se neshodují v tom, zda
vůbec šlo o svébytně konceptualizovaný směr, či nikoli, a zda nejde pouze o jakousi první
fázi romantismu, jenž následoval. Čtenáři nově bažící po emocích a odklonu od racionality
se v duchu osvícenské emancipace vrhali po literatuře, v níž se začínají objevovat hrdinové
z nižších vrstev, jež jsou protkány citem, napětím a tajemnem. Proto se lze často setkat
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s označením sentimentalismus (případně osvícenský sentimentalismus)177. Bohumil Rak
však uvádí, že
„přípravné období romantismu je velmi dlouhé, neboť čím je mocnější
myšlenkové hnutí, tím dále a hlouběji sahají jeho kořeny“,178
a proto jej považuje za jednoznačně vymezitelné jako preromantismus.
Jde tedy jistě o značně rozpornou etapu přechodu od klasicismu, jenž bývá označován
jako umělecký směr aristokracie, k romantismu, se svými individualizovanými hrdiny
zejména z nižších vrstev. Romantické prvky se zde však stále ještě mísí s ideovými prvky a
uměleckými postupy přežívajícího klasicismu. Preromantismus se snaží překonat
racionalistické umění a klasicistní estetiku, prosazuje emocionalitu a fantastičnost
uplatňující se v době předrevolučního a revolučního kvasu. U děl se začíná objevovat ono
typické baladické ladění, tajemnost, mysticismus, záhady, nadpřirozeno, dramatičnost a
vášně či iracionalita.179 Dovoluji si zde poznamenat, že právě z těchto intencí vyrůstá na
britských ostrovech ona nová architektonicko-estetická potřeba přirozeného anglického
parku, novogotických a pitoreskních prvků, jež byly nastíněny v kapitole 3.1.2..

3.2.4.1. Temná múza180 preromantismu
Důležité je zde zejména gotično181. Tato vlna zájmu o něj, jež vznikla v Anglii
v polovině 18. století, byla vyvrcholením procesu obrození historizujících stylů. Pojem
gotična byl spojen s účinky monumentálnosti gotických katedrál, jež působí na lidské

Veselý například právě považuje označení preromantismus za zbytečné. V díle Jean-Jacques
Rousseau a problém preromantismu uvádí, že Rousseauova tvorba pramení a je pevně ukotvena
v myšlenkách osvícenských, tedy emancipačních a snažících se o přetvoření dosavadního
společenského řádu, kdy se nevládnoucí skupiny snaží ukončit feudalismus a vládu elity.
VESELÝ, Jindřich. Jean-Jacques Rousseau a problém preromantismu, Praha: Univerzita
Karlova, 1985.
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vědomí. Estetika gotična s sebou přináší nejen představu tajemna, záhadnosti,
nevysvětlitelnosti a magické aury, ale spolu s tím také vzbuzuje představu fascinace, bázně
před něčím velkolepým, vznešeným, nekonečným. Motivy temnoty pak byly v této době
tím, co poprvé poukazovalo na odvrácenou stranu osvícenského racionalismu. Temnota
pomáhá duši obrátit se k sobě samé, zároveň úzkost z temnoty probouzí imaginaci a pomáhá
spatřit velikost dávné minulosti. Tím temnota přináší jednak zniternění, jež může vést buď
k individuální religiozitě, nebo k vyprázdnění smyslu světa a dát tak duši všanc temným
silám, na druhé straně je spojena s nalezením nejen oné velikosti dávné minulosti, ale také
krutosti středověkých poměrů či zvrácenosti mnichů a inkvizitorů.182
Ambivalentnost významu gotična souvisí od počátku s jeho kritizujícím vymezením
vůči katolicismu, jenž v osvícenství přerostlo v kritiku středověkého pověrami a tmářstvím
prostoupeného křesťanství, a jeho působením právě na půdě katolické kultury. Na straně
druhé, je však pojem „gotický“, zejména v Anglii první poloviny 18. století, spojen
s přirozenou, svobodomyslnou povahou anglického národa. Výše zmíněné parky, v nichž se
vzájemně snoubí klasicistní sloh, odkazující k antickým myšlenkám, s napodobeninami
gotických staveb se symbolikou této přirozené svobodomyslnosti dávných Anglosasů, mají
vyjádřit, že nově vzniklé Britské impérium je dědicem jak rozumného řádu antické kultury,
tak touží po svobodě, tolik vlastní starým Angličanům.183
V této době se rodí nová literární forma, tzv. gotický román. Za jeho zakladatele je
považován Horace Walpole184, strýc Georga Walpola, jednoho ze členů dashwoodova
spolku. Horace Walpole byl elitní výstřední literát, syn již dříve zmiňovaného Roberta
Walpola, jenž si již v první polovině 18. století nechal přestavět v gotickém stylu své
venkovské sídlo na Strawberry Hill poblíž Twickenhamu. Tyto prostory jsou pro Walpola
následně prostorem pro imaginaci a projekci strašidelných představ a vznešena, a vedly jej
k napsání prvního gotického románu Otrantského zámku185.186 Tento nový typ románu
nastolil nový rozměr psaným příběhům. Interiéry i exteriéry jsou zasazeny do historického
(příhodně středověce gotického) prostředí a samy tak již navozují tajuplnou atmosféru. Tato
HRBATA, Zdeněk a PROCHÁZKA, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy,
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imaginace s důrazem na sluchovou a zrakovou stránku je u gotického románu příznačnou
obecně. Tento román je protkán znovu ambivalencí v rovině morální, politické a filozofické.
Odsuzuje zde gotický katolický středověk s jeho zkažeností, tmářstvím, ale zároveň je onen
gotický odkaz (smysl pro právo a spravedlnost zděděný pro anglosaských předcích)
nástrojem pro nastolení zpětného pořádku, jakési nadpřirozené spravedlnosti. Typická je
také dramatičnost těchto románů, jež přímo souvisí s jeho přízračností. Jeho vznik souvisí
s velkými přeměnami a rozrušováním tradičních struktur základních uměleckých žánrů, jež
začínají ve 2. polovině 18. století a vrcholí u romantiků. V dílech Clary Reevové187 pak ony
imaginativní kulisy symbolizují jinou rovinu než je tomu u Walpola. V souvislosti
s nastupující průmyslovou revolucí, jež přinesla růst měst a vylidňování vesnic, se vynořuje
kult tradičního anglického venkova, který je ztělesněním cností a demokratického života, a
gotické sídlo je zde emblémem. Reevová a následně i Ann Radcliffová188 pak začínají
aplikovat psychologizující prvek napětí a také snahu o psychologizaci morálních charakterů
jednotlivých hrdinů.189
Osvícenská satira politického a společenského života nabyla s osvícenským
okultismem a zájmem o tajemno ještě jedné nové perspektivy. Spolu s nově se objevivší
zálibou v Orientu, jež posedla Evropu jak v souvislosti s Grand Tours tak po vydání
Gallndova překladu Tisíce a jedné noci, se William Beckford190 pokouší spojit tento obraz
s prvky okultismu a satanismu ve svém díle Vathek z roku 1786. Jde o gotický román
propojující fascinaci temnotou, orientalismus, extravagantní hédonismus, zájem o vše
zakázané, uctívání ďábla a sadomasochismus a jiné perversní formy sexu. Podobné prvky se
následně objevují v dílech osvícenských okultistů Jacquea Cazotta191 nebo Jana
Potockeho192.193
K zásadnímu obratu však následně dochází u Ann Radclifové. Gotická architektura
již není protihráčem zla a nepomáhá obnovovat morální řád. Naopak je pouze místem napětí,
tajemství a samotného zla, které zde pramení. To následně u Lewise194, Shelleyové195 nebo
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Poea196 přechází až k hororovosti. Jak Lewisův Mnich, stále ještě obsahující sadistické a
erotické představy, tak Shelleyové Frankenstein začínají ukazovat problematičnost
osvícenského i romantického pojetí lidské přirozenosti.197
Jak vidíme na chronologii jednotlivých autorů a děl, postupně se ve vývoji symboliky
gotických prvků dostáváme od manifestace ctností a vznešena k následnému emblému
úpadku, zla a zvrhlosti.
„Nadpřirozené bytosti, strašidelné hrady, tajné společnosti a zlí
čarodějové byly typickými rekvizitami.“198
Preromantismus a následně romantismus byly tedy dokonalou živnou půdou pro další
rozvoj vzniklé legendy. Kombinace ironizujícího spolku obestřeného tajemnem,
orientálními prvky, antickými odkazy, vše navíc zahaleno do novogotických kulis
anglických divokých úprav zahrad, spolu s pomluvami o satanismu, okultismu a magických
rituálech a orgiích týkajících se navíc v oné předrevoluční době členů vysokých vládnoucích
vrstev. Autoři tak dávali široké veřejnosti právě to, po čem toužila.

3.2.4.2. Duchařský turismus
Preromantická a následně romantická stále se rozšiřující záliba v tajemnu se následně
projevila také v nově rozbujelém „duchařském turismu“, jenž nastal v průběhu 19. století.
West Wycombe se tak již v této době stává cílem zájemců o zhlédnutí nejen slavných
anglických divokých zahrad a parků, ale také poznání tajemství, jež jsou v nich ukryta. Již
na konci 18. století viděli místní příležitost k získání zisku z tohoto nově se zrodivšího trendu
a využili legendy, k níž přidali ještě další o duchu Poula Whiteheada, jehož srdce má být
umístěno v urně mauzolea, jenž nechal Dashwood pro svého přítele po jeho smrti vystavět.
Průvodci, kteří návštěvníky prováděli, vyprávěli tajuplné příběhy v romantickém duchu. Až
na přelomu 19. a 20. století se stávají děsivějšími a obsahujícími reálně satanské prvky –
vzývání ďábla, vraždy apod. Ovšem všechny sebehrůzostrašnější verze stále zvyšovaly
popularitu a tudíž i ekonomickou výnosnost celého byznysu týkajícího se zejména jeskyní a
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kostela. Roku 1929 Královská společnost umění, obchodu a řemesel odkoupila okolní
vesnici, aby ji rovněž zachovala a pozvedla. V roce 1934 pak přes National Trust získali
Dashwoodové dotace na další pozvednutí West Wycombe a turismus, a sama legenda vůbec,
se mohly dále popularizovat.
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4. ZÁVĚR
Rozkrývat spletité sítě propojení a asimilace reálií a legend je úkolem značně
nesnadným a po dokončení této práce mohu říci, že pro minulé i budoucí badatele také
nezáviděníhodným. Přestože i k této problematice zaujímá v jistých směrech tato práce určité
stanovisko, jejím primárním cílem, jímž jsme chtěli přispět do badatelského diskurzu, byla
analýza krystalizace samotné legendy obestírající jeden z anglických gentlemanských klubů
18. století, jenž dnes známe pod názvem Spolek pekelného ohně, a snaha poodhalit hlubší
kontext osvícenských a preromantických idejí, v němž je tento fenomén ukotven.
V první části textu jsme se pokusili nastínit průřezový pohled na literární produkci,
v níž je možné získat informace o tomto fenoménu a to z obou významových rovin, jak
faktické, tak oné, po jejíž spirále legenda dospěla do své vrcholné podoby. Zároveň jsme pak
v této části vyzdvihli díla, jež byla následně využita jako východiska samotné analýzy.
Těmito stěžejními pracemi byly texty Francise Dashwooda: Dashwoodové z West Wycombe,
Geralda Sustera: Bratrstvo pekelného ohně, Geoffreyho Ashe: Čiň, čeho je ti libo: Historie
anti-morálky a Betty Kemp: Sir Francis Dashwood: Nezávislé 18. století a výzkum Jasona
M. Kellyho.
Zejména díky potomku siru Francisi Dashwoodovi a historičce Betty Kemp jsme byli
schopni v následující části poskytnout ucelený obraz týkající se zakladatele spolku sira
Francise Dashwooda, oproštěný od nepodložených vnějších nánosů, a ukotvit jej v dobovém
politickém kontextu. Georgiánská éra byla pro Anglii složitým obdobím plným whigovskotoryovských střetů, korupčních skandálů, bojů o moc nejen na půdě parlamentu, ale rovněž
o královský trůn a konfliktů a válek o državy kolonizovaného Nového světa. Zároveň je však
také dobou, v níž započala průmyslová revoluce, Velká Británie se stala na okamžik
koloniální mocností, osvícenský duch prostoupil celý Západní svět a stupňujících se
§revolučně-emancipační tlaky jej přivedly na počátek nového moderního věku.
Přikláním se k názoru Betty Kemp, že v politické sféře lze Francise Dashwooda
označit za Nezávislého. Byl odhodlaným bojovníkem za svobodu a nezávislost v pravém
duchu osvícenských idejí. Stejně tak byl však extraordinérním vysoce postaveným
aristokratem, se všemi výstřednostmi, jež se k tomuto rozkolísanému období váží.
Neodvažuji se zde činit rezolutní závěry, zda byl deistou, domnívám se však, že jistě nebyl
ateistou, ve smyslu, v němž tento pojem chápeme dnes, tedy člověkem nevěřícím v boha či
jakoukoli jinou duchovní entitu a rovněž předpokládajícím, že celkově je víra iracionální a
ohrožuje lidskou svobodu. Není ovšem pochyb, že jeho postoje byly značně
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antiklerikalistické a sehrály klíčovou roli při formování spolků, jež Francis Dashwood
zakládal, což je tendence nejvíce se reflektující právě u Medmenhamských mnichů.
Analytická část byla pokusem postihnout fenomén v jeho multidimenzionalitě.
Vzhledem ke dvěma odlišným rovinám, v nichž se zjevován, jsme se rozhodli nejprve se
zaměřit na zmapování procesu formování spolku jako takového na základě analýzy
dostupných, relevantních a nesporných faktů, a následně jsme se ve stěžejní části pokusili
nahlédnout intence, z nichž vychází a transformuje se po spirále času legenda, jež tento
spolek obestírá. Samo toto rozdělení nás však přivedlo k překvapivému závěru, jelikož
naprosto přirozeně odhalilo ony asumpce, bez nutnosti hledání odpovědi po skutečné a pravé
podstatě spolku, což bylo hlavním cílem všech dosavadních výzkumů.
Při našich komparačních snahách v rámci dichotomie problému se podařilo odkrýt,
že proces formování je třeba číst v kontextu osvícenských idejí. Komplex nově se
formujících tendencí ke kritickému zkoumání, obrodě vzdělávání, emancipaci z područí
tmářství, pověr a předsudků vedoucí k racionalizaci, jenž navazoval na renesančněhumanistické myšlenky, se stal jeho základem. Emancipace ducha svobody, kritickometodickému myšlení, či obrat k lidské přirozenosti a důraz kladený na společenské dění
vycházely z kořenů antické filosofie a myšlenek. Přirozenost a rozumovost se v době
osvícenství stále více začíná pojit rovněž s náboženstvím, jenž stále více osvícenců touží
osvobodit od nánosů dogmatismu a iracionality. Objevuje se tak zejména v Anglii a Francii
filosoficko-náboženská koncepce deismu s tezemi o Bohu jako tvůrci světa, nechávajícímu
ale člověku a světu svobodu a vlastní autonomii. Lidská vůle je tak svobodná, vycházející
z přirozenosti a zároveň je s ní spojena přirozená rozumová etika. V pojetí osvícenského
liberalismu a zejména anglického volnomyšlenkářství tak církev pozbývá významu.
Fenomén Grand tours byl na jedné straně odkazem vzdělávacích tendencí
osvícenství, jenž je opět svázán s humanistickými a antickými tradicemi, vedl účastníky,
zejména z řad vyšších aristokratických tříd, nejprve k získávání nových poznatků, zkušeností
a setkávání se s cizí kulturou a uměním, a následně k dalšímu typickému osvícenskému jevu
– zakládání spolků, v nichž se zrcadlila touha po přátelství, intelektuálních debatách a
participace na společenském dění, jež si vyžádaly nutnost takovéto institucionalizace.
Veškeré tyto osvícenské ideje, zároveň úzce korespondující s dashwoodovou
inklinací k ironizujícímu rabelaisovskému pantagruelismu, s jeho kritikou církevního
dogmatismu

eskalujícího

do

antiklerikalismu,

vedly

ke

zformování

spolku

Medmenhamských mnichů. Právě v ironii a satiře, jenž je rovněž jedním ze stěžejních
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fenoménů

osvícenského

období,

jsme

následně

nahlédli

jeden

ze

základních

předpokladů přerodu v legendu. Druhým překlenovacím elementem v tomto procesu byl pak
umělecký kontext tohoto období. V části Umění, architektura a estetika jsme se věnovali
odkazu klasicistního slohu, jenž je jakýmsi zrcadlovým obrazem osvícenství v uměleckoestetické sféře. Jeho koncept střízlivého rozumu s inspirativním odkazem antických vzorů
s důrazem na pravidelnost, řád a vznešenost se v průběhu georgiánského období přerodil do
počátečního závanu preromantismu s pro Anglii typickými divokými parky a zahradami
s tajemnými uličkami, v nichž se projevuje proces obrody historizujících stylů se zálibou
v gotickém stylu. Všechny tyto tendence jsme sledovali na estetických prvcích týkajících se
dashwoodova spolku, jehož působiště bylo umístěno nejprve do v tomto duchu přestavěného
Medmenhamského opatství a následně do West Wycombe.
U zrodu samotné legendy jsme v souladu s dřívějšími badatelskými závěry ponechali
Johna Wilkese, jenž jako nástroj politických bojů využil síly osvícenských médií a započal
s veřejnými útoky na členy tohoto spolku využiv pomluv a přeformulování oněch původních
satirických záměrů ve fámu o ministrech pekelného ohně, scházejících se k tajným
antikřesťanským rituálům spojeným s dalšími smilstvy. K tomu jsme nastínili kontext
dobového rozmachu zakládání tajných spolků, jenž vycházel ze spleti mystickoalchymistických výlevů, zájmu o tajemné okultní praktiky a vědecké touhy po poznání.
Nahlédli jsme, že úspěch ukotvení legendy následně pramenil z kombinace nepochopené
satiry, započatých fám o výstředním excentrickým chování aristokratické elity, jež se
zakořenily do půdy, jež začala být prostoupena preromantickými idejemi se svým zájmem o
vše tajemné a tajné. Od klasicistní a osvícenské touhy po nekonečné rozumovosti a řádu, se
nyní baží po emocích, mysticismu, vášni, nadpřirozenu a dramatičnosti. V tomto přechodu
k romantismu, jež se zračil i ve výše zmíněné umělecké estetice, jsme ozřejmili souvislost
s nově se rozvíjející oblibou literárního žánru gotického románu, jenž je ztělesněním všech
těchto preromantických idejí. Finální zakořenění jsme pak nastínili v souvislosti s nově se
rozvíjejícím duchařským turismem 19. století.
Tento závěr bych však nechtěla ukončit pouhou sumarizací výsledků, ale ráda bych
zde nastínila rovněž perspektivy, jež se nám do této práce již nepodařilo vměstnat a v nichž
lze spatřit prostor, v němž zůstáváme tomuto výzkumu dlužni. První souvisí s otázkou
sexuality. Dle Foucaulta, byla ještě v 17. století vůči sexualitě obvyklá určitá otevřenost.
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Ovšem s nástupem viktoriánského věku199 dostává nový status a stává se předmětem represe.
Přirozenost je potlačena a vše je svázáno moderním puritanismem, sexualita je tabuizována
a jakékoli projevy či náznaky (vyjma manželského plození) s ní související jsou postaveny
mimo morálku, případně mimo zákon.200 Spolu s tím se následný přerod významu
volnomyšlenkářství - libertinství, jenž se u Sada změnil v totální uvolnění mravů s jediným
cílem, jímž bylo dosažení rozkoše, mohl promítnout do dalšího procesu transformace a
přeměny legendy. Sledovat rovněž tuto linii by bylo jistě velmi podnětné.
Jak jsme uvedli již v úvodu, mýtus či legenda není žádným epiteton constans, ale
stále se vyvíjejícím elementem. Další přínosnou perspektivu, by bylo možno nahlédnout
v kontextu vývoje filosofické transformace samotného úvodního motta Fay ce que voudras
/ Čiň, čeho je ti libo, jenž se na počátku 20. století stal základem Thelemy, myšlenkového
systému Aleistra Crowleyho201, v němž se původní filosofie pro veřejnost přetváří do podoby
počátečního satanismu, jenž následně v kombinaci s myšlenkami Nietzsheho přebírá Anton
Szandor LaVey202, zakladatel novodobého satanismu.
Obě tyto zmíněné linie by však vydaly na samostatnou práci. Vody, v nichž se
nějakým způsobem námi zkoumaná legenda nějak zrcadlí, jsou širší, než by se na první
pohled mohlo zdát. I z tohoto důvodu je rozkrytí tak složitým úkolem.

Viktoriánské období: Období vlády královny Viktorie na britském území, datováno 1837 –
1901.
200
FOUCAULT, Michael. Vůle k vědění: Dějiny sexuality I. Překl. Čestmír Pelikán. Praha:
Herrmann & synové, 1999.
201
Aleister Crowley: 1875 – 1947. Britský okultista, filosof. Napsal knihu Liber Al vel Legis /
Kniha Zákona.
202
Anton Szandor LaVey: 1930 – 1997. Zakladatel Církve Satanovy a autor Satanské bible.
199
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Přílohy
Příloha č. 1 Výčet zdrojů reflektujících existenci spolku a případné členy dle Sustera
1. Hall Stevenson-Wilkes correspondence, British Library MSS 30876
2. Johnstone, Chrysal or: The Adventures of a Guinea.
3. Thompson, ed. Whiteheads Works (1777).
4. Walpole, Journals of Visits to Country Seats, pp. 50-1.
5. Whitehead, Paul to the Medmenhamites (Thompson, ed., p.xxxix).
6. Wilkes-Churchill correspondence, British Library Add. MSS 30878.
7. Almon, New Foundling Hospital for Wit, III, pp. 103 ff.
8. Wilkes, History of the Late Ministry, pp. 407-9 (marginalia), British Library MSS 13453
– Wilke´s own copy.
9. Baker, Introduction to Chrysall; or, The Adventures of a Guinea (London, Routledge;
New York: E.P. Dutton, N.d, p. xviii.
10. Bleackley, Life of John Wilkes, p. 49.
11. Bolton, Journal of the Ex Libris Society XI (190L), pp. 47-51.
12. Chambers, Book of Days, I, p. 608.
13. Chancellor, Edwin B., The Lives of the Rakes, Vol. IV. 1924-5.
14. Cross, Sterne, p. 130.
15. Davis, Folio of Biographical and Literary Anecdotes.
16. Dictionary of National Biography (under Dashwood).
17. Fuller, Ronald, Hell-Fire Francis, p. 93. 1939.
18. Lipscombe, History…Buckinghamshire.
19. Plaisted, Manor…of Medmenham, p. 219.
20. Powys, Diary, Clemenson, ed. p. 381.
21. Victoria History of…Bucks, III, p. 35.
22. Ashe, Geoffrey, Do What You Will, 1974.
23. Lasky, Jesse Jnr, and Silver, Pat, „Hell-Fire Dashwood“, published in Men of Mystery,
edited by Colin wilson, 1977.
24. Mannix, Daniel, The Hell-Fire Club, 1961.
25. McCormick, Donald, The Hell-Fire Club, 1958.
26. Rhodes, The Satanic Mass, 1954.
27. Towers, Eric, Dashwood, The Man & The Myth, 1986.
28. Dashwood, The Dashwoods of West Wycombe, 1988.
Zdroj: SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York,
NY: Robson/Parkwest Publications, 2002. S. 239. ISBN 18-610-5345-2.
Knihy uvedené dále jsou knihy mnou dále dohledány a doplněny k seznamu výše
uvedenému.
29. Martelli, George. Jemmy Twitcher, A life of John Montagu 4th Earl of Sandwich 17181792. 1962.
30. Russell, Phillips. Benjamin Franklin: The First Civilized American, 2006.
31. Sainsbury, John: John Wilkes: The Lives of a Libertine, 2006.
32. Clarck, Anna: Scandal: The Sexual Politics of the Britis Constitution, 2004
Zdroj: vlastní
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Příloha č. 2 Předpokládaní členové spolku
Následující jména jsou uvedena s pořadovým číslem zdroje z přílohy č. 1, ve kterém je daná
osoba označena jako možný člen spolku. Čísla uvedená tučnou kurzívou jsou z mnou
doplněných zdrojů.
Bates, Benjamin, Dr., 9, 10, 12, 13, 18,19, 20, 22, 23, 27, 29, 30.
Churchill, Charles, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30.
Clarke, Mr, 4, 17, 22, 27, 28.
Collins, Henry Lovibond, 9, 10, 12, 13, 18,19, 30.
Dashwood, Sir Francis, all.
Dashwood-King, Sir John, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30.
D´Aubrey, Sir John, 13, 17, 18, 20, 30.
Delaval, Sir Francis, 21.
Dodington, George Bubb, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30.
Douglas William, 3rd Earl of March, 4th Duke of Queensberry, 9, 16, 21, 22, 23.
Duffield, Francis, 9, 10, 19, 22, 26, 27.
Fane, John, 7th Earl of Westmorland, 2, 15.
Fox, Henry, Lord Holland, 2, 9, 15.
Frederick, Prince of Wales, 16, 21, 22, 23, 24.
Hall Stevenson, John, 1, 10, 14, 22, 23, 27.
Hogarth, William, 17, 24.
Hopkins, Richard, 10, 18.
Lloyd, Robert, 9, 10, 11, 12, 13, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.
Luttrell, Simon, 1st Earl of Carhampton, 16.
Manners, John, Marquis of Granby, 4.
Montagu, John, 4th Earl of Sandwich, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28.
Pierrepont, Evelyn, Duke of Kingston, 4.
Potter, Thomas, 5, 10, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.
Selwyn, George, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30.
Stanhope, Sir William, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 30.
Stapleton, Sir Thomas, 4, 5, 7, 10, 13, 22, 23, 27.
Stuart, John, Earl of Bute, 1, 6, 21, 22, 23, 24, 25.
Thompson, Dr, 2, 9, 15, 22.
Vanhattan, HenrY, 21.
Vansittart, Arthur, 4, 17, 21, 23, 24, 27.
Vansittart, Henry, 4, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
Walpole, George, 3rd Earl of Oxford, 11, 22.
Whitehead, all.
Wilkes, John, all.
Zdroj: SUSTER, Gerald. The hell-fire Friars: sex, politics and religion. 1st Ed. New York,
NY: Robson/Parkwest Publications, 2002. S. 240. ISBN 18-610-5345-2.
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Příloha č. 3. Stručná biografie předpokládaných členů spolku
Bates, Benjamin, Dr. (1736 – 1828)
- lékař, možná byl i osobním lékařem Sira Francise Dashwooda, významný mecenáš
Churchill, Charles (1732 – 1764)
- básník a satirik, přítel Roberta Lloyda, psal uměleckou a politickou satiru, např.
„Dopis Williamu Hogarthovi“ (1763) byl reakcí na Hogarthovu karikaturu na Wilkse
Clarke, Mr – ?
Collins, Henry Lovibond – ?
Dashwood-King, Sir John ( 1716 – 1793)
- aristokrat – 3. baronet, nevlastní bratr Sira Francise Dashwooda, politik - člen
britského parlamentu mezi lety 1753 - 1761
D´Aubrey, Sir John (1739 – 1826)
- politik - člen strany Toryů, člen vládní komise, právník
Delaval, Sir Francis (1727 – 1771)
- herec, politik – člen britského parlamentu, voják
Dodington, George Bubb (1691 – 1762)
- politik, šlechtic, umělecký mecenáš, přítel Fredericka, prince z Walesu, ten mu po
svém nástupu na trůn (jako Jiří III.) udělil titul 1. barona Melcombu, jeho deník vydaný
posmrtně je cenným historickým zdrojem, označován za špiona Jakobitů
George Bubb Dodington, 1st Baron Melcombe v dětství, by Hans Hysing (1752)
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Zdroj: Dorotheum, Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:George_Bubb_Dodington_by_Hans_Hysing.jpg
Douglas William, 4. vévoda z Queensberry (1724 – 1810)
- skotský šlechtic, víceadmirál, rytíř, přítel krále Jiřího III. a člen jeho královské lože,
v novele Virgiňané Williama Makepeace Thackeraye je označen za hazardního hráče
William Douglas, 4th Duke of Queensberry, by John Opie

Zdroj: National Portrait Gallery London: NPG 4849. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:William_Douglas,_4th_Duke_of_Queensberry_by_John
_Opie.jpg
Duffield, Francis – ?
Fane, John, 7. hrabě z Westmorlandu (1685 – 1762)
- šlechtic, politik, plukovník britské armády, strýc Sira Francise Dashwooda
Fox, Henry, Lord Holland (1705 – 1774)
- šlechtic, politik – člen strany Whighů, chráněnec Roberta Walpola,
Henry Fox, 1st Baron Holland, by John Giles Eccardt (1779)
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Zdroj: National Portrait Gallery London: NPG 2078. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry_Fox,_1st_Baron_Holland_by_John_Giles_Eccar
dt.jpg 
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Frederick, Princ z Walesu (1738 – 1820)
- syn krále Jiřího II., následník trůnu, který ovšem na trůn nikdy nenastoupil
Frederick, Prince of Wales by Jacopo Amigoni (1735)

Zdroj: Royal Collection Object No. 401500 Dostupný z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederick_Prince_of_Wales.jpg
Hall Stevenson, John (1718 – 1785)
- gentleman203, spisovatel, Laurence Sterne ho v románu Tristram Shandy označuje za
Eugenia, obdivovatel Rabelaisovy literatury, psal lechtivou poezii, a politickou kritiku
– ať Whigů tak Toryů, založil klub Demoniacks v podobném duchu jako Spolek
pekelného ohně
Hogarth, William ( 1697 – 1764)
- malíř, grafik a předchůdce karikatury, svými obrazy a rytinami pranýřoval osobnosti
anglické společnosti 18. st.
Hopkins, Richard (1728 – 1799)
- politik
Lloyd, Robert (1733 – 1764)
- básník a satirik, co-editor St. James Magazínu v letech 1762-1763, člen nechvalně
známého klubu Nonsense Club of Old Westminster men
Luttrell, Simon, 1st Earl of Carhampton (1713 – 1787)
- irský politik a šlechtic, díky zhýralému životu si vysloužil přezdívku „Král pekla“
Gentleman – ve smyslu Country gentleman – šlechtic disponující takovým majetkem, který
mu zajišťoval živobytí bez nutnosti práce.
203
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Manners, John, Marquis of Granby (1721 – 1770)
- voják (účastnil se Sedmileté války) - generál, velitel britských vojsk, vstoupil do
politiky a byl proti Wilksovi
Montagu, John, 4th Earl of Sandwich (1718 – 1792)
- politik a státník, aristokrat, první lord admirality během Americké Revoluce v letech
1776-1781, původně byl přítelem Johna Wilkse, ale pak byl hlavním osobou v jeho
stíhání, za to si vysloužil přezdívku „Jemmy Twitcher“ dle zrádce z Žebrácké opery,
člen strany Whigů a kritik Walpolovy vlády, údajně je po něm pojmenován sendvič
Portrét Johna Montagu, 4. hrabě Sandwich od Thomase Gainsborougha (1783)

Zdroj: National Maritime Museum, Greenwich Hospital Collection. BHC3009. Dostupný
z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Montagu,_4th_Earl_of_Sandwich.jpg
Pierrepont, Evelyn, Duke of Kingston (1711 – 1773)
- šlechtic a člen sněmovny lordů
Potter, Thomas
- politik
Selwyn, George (1719 – 1791)
- politik, hazardní hráč, přítel Roberta Walpola, údajně byl fascinován macabre a
dalšími sexuálními výstřelky (nekrofilií, travesti,
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Stanhope, Sir William (1702 – 1772)
- politik
Stapleton, Sir Thomas (1727 – 1781)
- aristokrat – 5. baronet
Stuart, John, Earl of Bute (1713 – 1792)
- šlechtic, premiér Velké Británie v letech 1762 až 1763 (první premiér za Skotsko),
přítel Jiřího III, člen strany Toryů, manžel Mary Wortley Montagu (dcery spisovatelky
Lady Mary Wortley Montagu)
John Stuart, 3rd Earl of Bute, by Joshua Reynolds (1773)

Zdroj: National Portrait Gallery London: NPG 3938. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Henry_Fox,_1st_Baron_Holland_by_John_Giles_Eccar
dt.jpg
Thompson, Dr – ?
Vanhattan, Henry – ?
Vansittart, Arthur (1727 – 1804)
- bohatý politik, člen strany Toryů,
Vansittart, Henry (1732 – 1770)
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- politik
Walpole, George, 3rd Earl of Oxford (1730 – 1791)
- politik, aristokrat, člen sněmovny Lordů, synovec Horace Walpola, vešel do historie
zejména kontroverzním prodejem sbírky cenných obrazů jeho dědečka Kateřině
Veliké, tento prodej (sbírka je dnes v Ermitáži v Petrohradu) byl brán jako národní
zrada
Whitehead, Paul (1710 – 1774)
- satirik, Charles Churchill měl psát naopak satiry o něm
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Wilkes, John (1725 – 1797)
- žurnalista, politik, první zvolený člen parlamentu r. 1757, podporoval rebely
v Americké válce o nezávislost
John Glynn, John Wilkes and John Horne Tooke (autor neznámý – 1769)

Zdroj: National Portrait Gallery London: NPG 1944. Dostupný z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Glynn,_John_Wilkes_and_John_Horne_T
ooke_by_Richard_Houston.jpg
Zdroj: vlastní
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Příloha č. 4 Portrét Sira Francise Dashwooda jako Sv. František z Wycombe od
Knaptona z roku 1742

KELLY, Jason. Francis Dashwood, Portraiture, and the Origins of the Hellfire Club
[online]. in Secrets of the Hellfire Club. March 2, 2012. [cit. 2015-04-26] Dostupné z:
https://hellfiresecrets.wordpress.com/2012/03/02/francis-dashwood-portraiture-and-theorigins-of-the-hellfire-club/#_edn1
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Příloha č. 5

Zdroj: KELLY, Jason M. Riots, Revelries, and Rumor: Libertinism and Masculine
Association in Enlightenment London. Journal of Britis Studies 45, October 2006: p. 761.
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Příloha č. 6 Karikatura Williama Hogartha – Engraving of Jonh Wilkes

Zdroj: The genius of William Hogarth. Dostupný z:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:William_Hogarth_-_John_Wilkes,_Esq.png
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Příloha č. 7 Obraz Sir Francish Dashwood při svých modlitbách by William Hogarth

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hogarth_Dashwood.jpg
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Příloha č. 8 Vyobrazení zahrady ve West Wycombe s Venušiným chrámem od
Williama Hannana z 50. let 18. století

Zdroj: KELLY, Jason. A Nymphaeum and a Temple to Venus in an Eighteenth-Century
English Garden. [online]. in Secrets of the Hellfire Club. March 8, 2012. [cit. 2015-04-26]
Dostupné
z:
https://hellfiresecrets.wordpress.com/2012/03/08/a-nymphaeum-and-atemple-to-venus-in-an-eighteenth-century-english-garden/
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Příloha č. 9 Dashwoodovo mausoleum

Dashwoodův kostel St. Lawrence

Zdroj: Hellfire Caves Inner Temple, Dostupný z: http://www.aquiziam.com/secretsocieties/hellfire-caves-inner-temple/
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Příloha č. 10 Vstup do jeskyní ve West Wycombe

Zdroj: The Hellfire Club Caves, Dostupný z: http://www.aquiziam.com/secretsocieties/the-hellfire-club-caves/
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