
POSUDOK OPONENTA 

na diplomovú prácu Bc. Tomáša Slavíčka 

ROSIKRUCIÁNSTVÍ 

 

 Osvietenstvo zohralo v európskych a dejinách každopádne dôležitú úlohu, v európskej, 

a hlavne v stredoeurópskej historiografii však chýbajú vysvetlenia pre niektoré javy, ktoré sú 

s osvietenstvom ako takým bytostne späté. Diplomant Bc. Tomáš Slavíček sa podujal vo 

svojej diplomovej práci spracovať zaujímavý, avšak veľmi málo prebádaný fenomén 

novovekých dejín – Rozenkruciánstvo.  

 Diplomant pri písaní práce vychádzal z niekoľkých dôležitých premís, ktoré 

predznamenali kvalitu práce. V prvom rade pochopil rozenkruciánstvo nielen ako okultistické 

hnutie, ale skôr ako teo-filozofický smer, ktorý významne ovplyvnil Európu aj české krajiny. 

Ďalším správnym východiskom autora je pochopenie, že v spojitosti so slobodomurárstvom 

bolo rozenkruciánstvo veľmi spopularizované, čo však znamená veľmi veľa nekvalitných 

a zavádzajúcich prác. Treťou dôležitou premisou, ktorá mi bola veľmi sympatická 

a z metodologického hľadiska nevyhnutná, bola skutočnosť, že v práci autor používa 

a využíva predovšetkým primárne pramene – rozenkruciánske manifesty. Diplomant sa 

nenecháva ovplyvňovať radikálnymi protirozenkruciánskymi či prorozenkruciánskymi 

spismi. Snaží sa ísť k čo najpôvodnejším zdrojom a spisom.  

 Cieľom práce patrilo predstavenie súvislostí dejinného pozadia pre vznik 

rozenkruciánskeho hnutia, vymedzenie súvisiacich pojmov a prameňov, uvedenie 

významných postáv v súvislostiach k ústredným spisom a zachytenie vývoja rádu a tajných 

spoločností do dnešnej doby. Takto stanovený cieľ práce sa autorovi podarilo naplniť. Veľmi 

sympatická je snaha autora často používať slovo „súvislosť“ a to nielen formálne, ale aj 

prakticky. Vysoko hodnotím snahu autora o úprimné pochopenie hnutia. Najviac ma 

prekvapila jeho spolupráca so spoločenstvom Lektorium Rosicucianum, pôsobiacim v Českej 

republike. Autor práce absolvoval niekoľko zúčastnených pozorovaní, rozhovorov, besied 

a dokonca pobožností.  

 Za najväčšie pozitívum práce považujem fakt že autor chápe rozenkruciánstvo ako 

pojem, tvoriaci základ pre celý originálny myšlienkový smer 17. – 18. storočia. Nedegradoval 

teda prácu len na čiastočne formy rozenkruciánstva, viac či menej významné.  

 Polemizovať by sa dalo s autorovým pochopením slobodomurárstva a jeho prepojenia 

s rozenkruciánstvom. Autor uvádza, že centrom slobodomurárstva bolo Francúzsko 

a nemecké krajiny, čo nieje pravda. Hnutie vzniklo predsa na britských ostrovoch, postupne 

sa šírilo do celej Európy a sveta. Rozenkruciánstvo sa stalo odnožou slobodomurárstva, ktorá 

poskytovala bratom nové naplnenie ich alchymistických snáh. Rozenkruciánske 

(slobodomurárske) lóže však vznikali tam, kde predtým rozenkruciánstvo nemalo žiadne 

tradície. Takéto vznikali aj v hraniciach Habsburskej monarchie, predovšetkým vo východnej 

časti – Girált (Giraltovce), Prešov, Banská Štiavnica atď. Prepojenie slobodomurárstva 

s rozenkruciánstvom v práci pokulháva. Prepojenie je veľmi problematické. 

Slobodomurárstvo od 18. storočia prešlo veľkým trieštením a vývojom. Samotná orientácia 

v rôznych smeroch a hnutiach slobodomurárstva je dnes nemožná. Rozenkruciánstvo je 



v slobodomurárstve chápaná ako jedna z mnohých – slepých vetiev. Takisto mám výhrady 

k zdrojom ku skúmaniu hnutia v 18. storočí. Autor túto časť rozenkruciánskych dejín poňal 

dosť stručne. V českej a v slovenskej historiografii existujú diela, ktoré dopodrobna líčia 

dejiny rozenkruciánov v druhej polovici 18. storočia. (okrem iného aj autor tohto posudku). 

Chcel by som autora práce orientovať predovšetkým na nemeckého autora Reinharda 

Marknera, ktorý sa venuje práve tomuto obdobiu.  

 Napriek týmto malým nedostatkom konštatujem, že práca je veľmi zaujímavá, dobre 

čitateľná a metodologicky zvládnutá. Autorova priateľka odviedla pri korektúre dobrú prácu. 

Diplomovú prácu odporúčam na obhajobu.  

 

 

V Prešove, 20. júla 2017 

 

doc. PhDr. Martin Javor, PhD.   


