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1  Úvod
 

 

 
 

Motto:

Pravda se liší od výmyslu tím,  
že výmysl musí být pravděpodobný. 
Pravda ne.

Mark Twain



   �

Před několika lety jsem pro jeden časopis napsal člá-
nek o čarodějnických procesech. Zmínil jsem se v něm 

mimo jiné i o polopravdách a lžích nahromaděných kolem 
nich – a vzápětí přišel do redakce rozhořčený dopis od jed-
noho tehdy docela slavného zpěváka a muzikálového autora; 
jméno není důležité, stačí snad říct, že podle témat, která 
si vybíral, nejspíš přemýšlel o věcech přece jen trochu víc, 
než bývá v téhle branži zvykem. Přesto (nebo možná právě 
proto) s tvrzeními v mém článku velmi temperamentně ne-
souhlasil. Na to měl samozřejmě právo, současně mě ale ob-
vinil, že jsem členem jakési reakční tajné společnosti, která 
se snaží uvrhnout svět zpátky do středověku. Dokonce na-
značil, že ví, jaké temné síly za mnou stojí.

Doby, kdy takové obvinění mohlo člověku zničit život, na-
štěstí už minuly a důsledky byly spíš příjemné: pro některé 
kolegyně jsem se stal zajímavější a někteří nadřízení začali 
být shovívavější, protože jeden nikdy neví… Důležité je ale 
něco jiného: přemýšleli jsme pak, jak slavnému čtenáři od-
povědět, a ukázalo se, že to vlastně nejde. Když prohlásím, 
že člen ničeho takového nejsem, stejně mi neuvěří, protože 
co by to bylo za tajnou společnost, kdyby se její příslušníci 
po každém čtenářském dopise obratem přiznávali. A když 
řeknu, že jsem, tak mi neuvěří z úplně stejného důvodu. 
Otázka členství v tajné společnosti má podstatu logické 
pasti, z níž není východiska: neexistuje na ni věrohodná od-
pověď. Tedy pokud bychom nesáhli k útrpnému právu – ale 
já po návratu středověku opravdu vůbec netoužím.

S psaním knihy o tajných společnostech je to svým způ-
sobem podobné. V podstatě to vypadá jako protimluv, pro-
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tože pokud jsou opravdu tajné, tak by nemělo být o čem 
psát. A pokud je o čem psát, tak tedy vlastně asi zas tak 
moc tajné nebudou. Už klasik ale řekl, že šedivá je každá 
teorie, zatímco strom života se zelená – a ani s tajnými spo-
lečnostmi to není tak jednoduché. Některé věci jsou vidi-
telné jen z určitého úhlu pohledu, jindy objekty zdánlivě 
neviditelné vrhají stín, zanechávají obraz v zrcadle nebo 
se projevují jinak než svým obrazem. Černou díru ve ves-
míru také vidět nemůžete, a přece tam nepochybně je a při-
bližovat se k ní je dost nezdravé. Otázku, jak konkrétně by 
takový spolek mohl fungovat, si necháme do poslední ka-
pitoly knihy.

Musíme také vzít v úvahu, že není tajná společnost jako 
tajná společnost. Možná existují takové, které jsou skutečně 
po všech stránkách tajné, ale o těch se z logiky věcí opravdu 
nikdy nedovíme. Alespoň pokud se na jejich straně něco ne-
pokazí. Existenci dalších naznačují legendy, jindy jim mo-
hou být přičítány některé děje, ale jakékoliv důkazy chybí. 
Což je třeba případ rosenkruciánů (nemyslím tím jejich mo-
derní derivát, který se k tomuto mýtu odkazuje a na němž 
toho ve skutečnosti moc záhadného není).

Pak jsou společnosti, které zpočátku tajné být neměly, ale 
okolnosti je donutily zmizet v podzemí. Existují, nebo ne? 
Ať už je to jakkoliv, jejich stín po nich zůstal. Mnozí z toho 
podezřívají templáře, jimž věnujeme velkou část této knihy. 
A další věří, že se přeměnili v zednáře, které tu pochopitelně 
také nemůžeme vynechat.

Společnosti, které jsou dnes obecně označovány jako tajné, 
by se správně měly nazývat spíš polotajné – mají jakousi ve-
řejnou, obecně viditelnou, nebo dokonce i přístupnou, „pro-
fánní“ složku, za ní se ale schovává složka tajná. Ta je buď 
dostupná jen vyvoleným, nebo dokonce oficiálně vůbec ne- 
existuje, je naprosto nepřiznaná.

V rámci téhle kategorie je ještě jedna, která je ale od pře-
dešlých téměř nerozeznatelná: uskupení existující naprosto 
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veřejně, kterým však podezřívavější část veřejnosti při-
suzuje tajné aktivity. Jaké? Nebuďme malicherní, nejlépe 
takové, které směřují k zotročení nebo vyhubení lidstva. Ne-
jednou takové legendy slouží jako hromosvod frustrací, na 
něž lze svést ledacos – od drahých housek až po studená 
léta a teplé zimy. Což se leckterým politikům nebo režimům 
velmi hodí, takže přesvědčení o existenci takových spiknutí 
více či méně zjevně podporují. Takovou roli hromosvodu 
často hráli či hrají jezuité (nebo katolický klér obecně), ale 
především „světové židovstvo“ – ruské Protokoly sionských 
mudrců nebo nacistická ideologie jsou ukázkovým příkla-
dem politického zneužití víry v tajná spiknutí. Její podhoubí 
je přítomné stále – společně s touhou jednoduchých lidí po 
jednoduchých odpovědích ho živí nepřístupnost takových 
uskupení pro běžného smrtelníka a společenská poptávka po 
hromosvodech tohoto ražení. Takže by nemělo překvapit, že 
k vybujení do nebezpečných forem dochází v obdobích ne-
stability, nejistoty a krizí (nejen ekonomických) a že dnes ke 
„světovému židovstvu“, „židozednářům“ nebo „reakčnímu 
kléru“ přibyl ještě spolek Bilderberg, ilumináti, NWO atd. 
Ani tyhle fenomény v knize pochopitelně nemůžeme vyne-
chat. Kolik z nich je pravda a kolik výmysl?

Nakonec tu jsou společnosti, které si sice „tajné“ říkají, 
ale ve skutečnosti toho na nich zas tak moc tajného není. Na 
prvním místě to jsou tajné služby států. O jejich existenci asi 
nikdo soudný nepochybuje, ovšem odlišit, co skutečně mají 
na svědomí a co jsou jen pověsti (nebo cílené dezinformace), 
je pro normálního smrtelníka prakticky nemožné. V této roli 
vystupuje zejména americká CIA a ruská FSB, přímá ná-
stupkyně neblaze proslulé KGB (zajímavé je, že spiklenecký 
folklór taktně mlčí o čínských tajných službách). Podobně 
fungují některé politické strany a hnutí, především ty na ra-
dikálních okrajích politického spektra – také mívají neve-
řejné složky určené pro špinavou práci.
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A vynechat nemůžeme ani nejrůznější sekty a obskurní 
spolky romantiků a frustrovaných jedinců, kteří se v běžném 
životě nechytají. Můžeme se jim posmívat, nelze však pře-
hlédnout, že podstatná část spikleneckých teorií o tajných 
organizacích ve skutečnosti pochází právě z těchto kruhů.

Proč tedy vlastně téma tajných společností tolik lidí vzru-
šuje a přitahuje?

Myšlenka existence tajných společností nejčastěji vychází 
z představy, že tu je někdo, kdo řídí lidskou historii jaký-
misi neveřejnými prostředky („tahá za nitky“). Podezřelých 
je hodně a konspiračních teorií na toto téma ještě víc – ale 
přiznejme si pravdu: náš chaotický svět moc nevypadá na to, 
že by ho někdo řídil. I když co kdyby…

Konspirační teorie ohledně tajných společností ovládajících 
planetu nejčastěji představují odvrácenou tvář černého světa 
za křivým zrcadlem: vidí je jako spolky darebáků upsaných 
ďáblu moci, které mohou za všechno špatné od ukřižování Je-
žíše Krista přes Hirošimu až po plesnivou zeleninu v super-
marketech. I v tomto případě ale platí to, co jsme konstatovali 
v předchozím odstavci: nic tomu nenasvědčuje – svět je pří-
liš homogenní směsí dobra a zla, než aby se dal vykládat jako 
výsledek působení významné negativní entity.

Temné konspirační teorie obvykle bývají spíš odrazem 
stavu duše jejich zastánců. Přesto (nebo právě proto) jsou rea- 
litou, klamem, který pouhou svou existencí zhmotňuje sám 
sebe. Nacismus přímo vystavěný na víře v židovské spik-
nutí názorně předvedl, že spiklenecké teorie představují spo-
lečenskou sílu, která dokáže bořit civilizaci – nezávisle na 
tom, jestli tajné společnosti a jejich spiknutí existují, nebo 
ne. A současné internetové diskuse naznačují, že se to může 
kdykoliv opakovat.

Nakonec je tu představa tajné společnosti jako spolku za-
svěcenců či mudrců ochraňujících a uchovávajících infor-
mace, které nepatří do rukou veřejnosti. Informace, které 
by mohly být zneužity, ale současně jsou natolik cenné, 
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že nesmějí být zapomenuty. Je snadné si představit, že tak 
fungovaly už rodové linie pravěkých šamanů, společen-
stva obsluhující pravěké observatoře nebo metalurgické 
provozy, chrámová kolegia kněží ve starověku nebo bratr-
stva stavitelů katedrál ve středověku. Odtud už není daleko 
k myšlence, že někteří z nich odhalili nebo jinak získali 
přístup k tajemstvím ještě hlubším, a proto se ponořili do 
ještě hlubší ilegality. I takové společnosti teoreticky mohou 
skrytě ovlivňovat dějiny, ale není to jejich hlavním účelem. 
Smyslem je uchovat informace jen pro vyvolené. Nebo do 
doby, kdy pro ně společnost bude zralá. Nejde ani vylou-
čit, že postupně dospěly ke snaze společnost k této zralosti 
nenápadně postrkávat. A v krajním případě i diskrétně za-
sahovat, pokud hrozí nebezpečí, že z této cesty zabloudí 
příliš daleko.

Pohádky?
Možná, protože – jak jsme si řekli na začátku – už ze své 

podstaty často nejdou potvrdit ani vyvrátit. Ale vyprávět si 
je můžeme. Je jenom na čtenáři, jak si to přebere.

A ještě malá organizační poznámka na závěr. Kolem taj-
ných společností se pohybovala řada významných nebo za-
jímavých osobností, a ne o všech je možné se rozepisovat 
přímo v textu, aniž by to vyprávění neodvedlo příliš daleko 
od vlastního tématu. Proto jsou ty nejpozoruhodnější přiblí-
ženy v přílohách na konci knihy, zejména ve Slovníku. To-
též platí i o některých méně známých termínech z oblasti 
hermetismu, o historických událostech a dalších pojmech: 
aby výklad nezatěžoval vyprávění, a přesto kniha umožnila 
hloubavějším čtenářům dovědět se víc, je zčásti odsunut do 
přehledně uspořádaných příloh. Chronologická příloha pak 
čtenáři umožňuje zařadit si události významné z hlediska 
existence tajných společností v časových souvislostech.
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2  Učitelé z neznáma

Motto:

Zaveď k učení mysl svou 
a uši své k řečem umění.

král Šalamoun,  
biblická kniha Přísloví
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Symbolem Spojených států amerických může být ledacos 
od pruhované vlajky přes Deklaraci nezávislosti až po 

orla bělohlavého, těžko ale popřít, že k nejvýraznějším pa-
tří dolarová bankovka. Naproti tomu symbolem starověkého 
města Ur v Mezopotámii je Ur-Nammuova stéla, kamenný 
obelisk, na němž je vytesán nejstarší známý zákoník, který 
vznikl někdy okolo roku 2500 př. n. l. 

Ty dvě věci, které dělí propast času hluboká čtyři a půl 
tisíciletí, zdánlivě nemají vůbec nic společného. A přece: 
není žádným tajemstvím, že na jednodolarovce jsou sym-
boly zednářského řádu a král Ur-Nammu je na stéle vyob-
razený se zednickým náčiním, které také patří k symbolům 
zednářství.

Tajemství plánu první pyramidy

Mohla by to být jen náhoda, ale nejspíš není, protože sta-
vební kutilství se nehodí k postavení žádného panovníka, ze 
všeho nejméně pak k postavení starověkých vládců, kteří si 
dávali hodně záležet na tom, aby byli vnímáni jako boho-
vé. Kladivo, špičák a další nářadí, které si pan Ur-Nammu 
pro potřeby portrétování ležérně přehodil přes rameno, ne-
pochybně symbolizuje cosi mimořádně významného, zvlášť 
když si uvědomíme státoprávní povahu textu na stéle. 

Souvislost mezi dolarovou bankovkou a dávným reliéfem 
pak už nevypadá tak šíleně. Těžko se přitom ubránit otázce, 
jestli nářadí na stéle není ve skutečnosti něčím víc než jen 
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náhodným výběrem motivu se zakladatelskou a budovatel-
skou symbolikou pro zdůraznění státotvorné role do kamene 
tesaného dokumentu.

Je možné, že by svobodné zednářství mělo tak hluboké 
kořeny?

Najít odpověď na takovou otázku nebude snadné, pro-
tože tajná bratrstva už ze samotné své podstaty nemívají ve 
zvyku zveřejňovat svoje letopisy (pokud vůbec nějaké ve-
dou). Ale pokusit se o to můžeme. Začít se dá třeba prozkou-
máním životopisu krále Ur-Nammua. Tak jsem se do toho 
pustil a s údivem tam našel věci, které dělají zednické nářadí 
v jeho rukou ještě záhadnější, než bychom čekali.

Ur-Nammu nebyl jen tak někdo, dokonce i mezi osobami 
tak privilegovanými jako sumerští panovníci. Vládl přibližně 
v letech 2047–2030 před počátkem našeho letopočtu, kdy se 
stal zakladatelem třetí dynastie panovníků města Ur. Do své 
mocenské sféry zřejmě ne tak úplně po dobrém začlenil další 
okolní města, především se ale postaral o vybudování sítě 
silnic a vyvíjel rozsáhlou stavební činnost. Je také autorem 
prvního známého psaného (v tomto případě přesněji řečeno 
tesaného) právního kodexu. 

Jeho fragmenty našli archeologové roku 1925, takže se teď 
se zněním prvního zákoníku světa můžeme seznámit. Ně-
která nařízení by se sice dnešním kriminálníkům asi moc 
nelíbila (za loupež smrt a podobně) a některá byla vyloženě 
drsná („jestliže vdaná žena odejde k jinému muži a vyspí 
se s ním, nechť je zabita, ale onen muž ať zůstane volný“), 
přesto představoval na svou dobu obrovský pokrok. Nejen 
tím, že psané právo na rozdíl od zvykového omezuje jak své-
voli mocných, tak zlovůli davu, ale i tím, že překonal zásadu 
„oko za oko“ tím, že mnoho trestů spočívalo v zaplacení po-
kuty (i když často dost citelné). 

Pro nás má ještě navíc obrovskou cenu jako výpověď 
o společnosti té dávné doby – velká pozornost je tu napří-
klad věnována vztahům mezi svobodnými lidmi a otroky: 
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„Jestliže se vezmou svobodný s otrokyní, nechť jejich pr-
vorozený syn připadne jejímu majiteli.“

Ale co je obzvlášť zajímavé, právě Ur-Nammu zřejmě po-
stavil první zikkurat – chrám v podobě stupňovité pyramidy, 
což se později zvláštní náhodou stalo oblíbenou stavební 
módou i na mnoha dalších vzdálených místech světa. Jeho 
Velký zikkurat byl 64 metrů dlouhý, 45 metrů široký a pů-
vodní výška se odhaduje na 30 metrů, což byl na tehdejší 
dobu úctyhodný stavební počin. Tady už můžeme tušit jakýsi 
vztah mezi zednickým náčiním na panovníkově zpodobnění 
a jeho aktivitami, i když zatím ještě dost nejasný. Nicméně 
obloukem rozmáchlým přes několik tisíciletí se tak vracíme 
k dolarové bankovce, kterou jsem zmínil na začátku vyprá-
vění – i na ní je pyramida.

Možná nás tedy dovede ještě o kus dál zasvěcení tohoto 
chrámu. Patřil měsíčnímu bohu jménem Nanna (nebo Nan-
nar), který byl patronem Sumeru. Byl to právě on, kdo prý 
Ur-Nammuovi poskytl projekt chrámu v podobě stupňovité 
pyramidy – a to už stojí za pozornost. Protože tady zřejmě 
nacházíme pravý důvod vyobrazení panovníka se zednic-
kým náčiním: Ur-Nammu tu plní příkaz boha, jinými slovy 
je v přímém kontaktu s nadpřirozenem. Což může být jen 
typický trik na posílení autority u poddaných, jenže pořád 
tu ještě máme do té doby nevídaný stavební počin v podobě 
zikkuratu, jehož plány musel někdo vymyslet. Byl to sám 
Ur-Nammu? A pokud ne on, kdo tedy?

Tuhle otázku asi hned tak někdo nezodpoví, protože pro-
past času dělící nás od Sumeru je příliš hluboká. Vedle Ur-
Nammua v ní ale zahlédneme i pár dalších divných věcí: 
bohy zobrazované za ovládacími pákami jakýchsi létají-
cích zařízení, hadí bohyně s nelidskými tvářemi, které jako 
by vypadly z komiksů o mimozemšťanech, kosmické bytosti 
Anunnaki, z nichž se později vyvinuli padlí andělé Bible atd. 
Je právě někde tady původ plánů prvního zikkuratu, jehož 
stavbu Ur-Nammu vložil na svá bedra? Nemusíme v tom 
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ostatně hned vidět mimozemšťany, i evropští kapitáni z časů 
objevitelských cest představovali pro domorodce bohy a ni-
jak se tomu nebránili – z pozice nadpřirozené bytosti se o lec-
čems vyjednává mnohem snadněji než z pozice smrtelného 
člověka. Takže nějaká civilizace, která ty ostatní o hodně 
předběhla a pak se vytratila?

Mlhavých indicií je hodně (zabývám se jimi v jiných 
svých knihách, které vyšly v nakladatelství Alpress), ale 
korunní důkaz stále chybí. Nás však v tuto chvíli zajímá 
něco jiného: najdeme stopy existence tajných společností, 
které tyto vědomosti ochraňují, i v jiných starověkých kul-
turách?

Hledáme společenstva přístupná jen vyvoleným, nebo as-
poň vnější příznaky jejich existence, především symboly 
spojující krále Ur-Nammua s dolarovou bankovkou. Tedy 
stavební symboliku, zednické náčiní, pyramidy atd.

Prožít si svou vlastní smrt

Nejdřív ale trochu odbočíme, i když jen zdánlivě, jak poz-
ději uvidíte. Před dávnými časy se v chrámu nedaleko Athén 
každoročně odehrávaly obřady, které dodnes představují 
jednu z velkých záhad antické doby. Nejen smysl, ale i ob-
sah eleuzínských mysterií se archeologům ani historikům 
nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Někteří jejich účastníci – ti, 
jimž se dostalo zasvěcení nejvyššího stupně – o nich nesměli 
promluvit pod hrozbou trestu smrti, naplňují tedy všechny 
znaky příslušníků tajné společnosti. V životě antického člo-
věka hrály chrámy, věštírny a posvátné okrsky neobyčejně 
významnou roli. Na rozdíl od pozdějších křesťanských kos-
telů se jejich role neomezovala jen na zprostředkování ko-
munikace s duchovním světem, ale plnily celou řadu dalších 
úloh. Nejznámější je věštírna v Delfách, která fungovala 
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mimo jiné jako informační a poradenské centrum snažící se 
nenápadně ovlivňovat a koordinovat politiku mnohotvarého 
světa řeckých států a státečků (tedy opět znak spadající pod 
obecnou představu o fungování a smyslu tajné společnosti). 
Ani o Delfách nevíme vše, jejich tajemství však nejsou ni-
čím proti eleuzínským mysteriím.

Eleuzínské obřady se odehrávaly každý rok v září něko-
lik desítek kilometrů západně od Athén. O jejich průběhu – 
přesněji o jejich tajné části – můžeme s určitostí konstatovat 
snad jen to, že jim obyvatelé Attiky a později i dalších částí 
Středomoří přikládali mimořádný význam. Dokonce takový, 
že se staly součástí oficiálního kultu athénského státu.

Počátky eleuzínských mysterií se ztrácejí v dávné minu-
losti. Spadají přinejmenším do mykénské doby někdy okolo 
poloviny druhého tisíciletí před počátkem našeho letopočtu, 
s velkou pravděpodobností však navazují na nějaké ještě 
starší a dnes již neznámé tradice. Má se za to, že jde o vůbec 
nejstarší mysterijní školu. Na rozdíl od známé delfské věš-
tírny se v Eleuzíně patrně neřešily otázky vezdejšího života, 
ale spíš toho posmrtného. Ve svatyni údajně byl i vchod do 
podsvětní říše, kam se po smrti ubíraly duše mrtvých. Ale 
to byla jen profánní tvář Eleuzíny, legenda určená obec-
nému lidu. Za ní však nejspíš spočívalo něco ještě mnohem 
hlubšího.

Vždy v září se na tomto místě, ležícím na západ od Athén, 
shromáždilo až několik desítek tisíc lidí, aby tu všichni 
společně uctili bohyni úrody Demeter a její dceru, bohyni 
podsvětí Persefonu (kromě toho se ještě v únoru slavila tak-
zvaná malá mysteria). Obě mají cosi společného se zemí 
a její plodivou silou, má se tedy za to, že se vyvinuly z mno-
hem staršího ženského božstva, bohyně Matky Země. To se 
dělo ve veřejné části obřadů, na nichž nebylo nic tajného ani 
záhadného – požadavky na adepty se vyvěšovaly veřejně. 
Základní podmínkou připuštění k obřadům byla morální čis-
tota, a kdo ji splnil, mohl zkusit postoupit dál. Ale sítem pak 
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prošlo jen nemnoho vyvolených, kteří mohli dosáhnout sku-
tečného zasvěcení do nejvyššího stupně eleuzínských mys-
terií. Tajné části obřadů byly určeny pouze pro několik málo 
pečlivě vybraných jedinců. Kandidáti postupně prošli třemi 
stupni přípravy nazvanými zasvěcení (myésis), naplnění (te-
leté) a hledění (epopteiá). Ve vrcholném okamžiku zasvě-
cení adepti spatřili jakési tajné předměty – ta hiera.

Ale to je asi tak všechno, co o nich víme, protože tajem-
ství toho, co se při zasvěcovacích rituálech skutečně dělo, 
bylo dodržováno bezvýhradně a za jeho porušení hrozil trest 
smrti. Díky tomu zůstalo tajemstvím dodnes – za více než 
dva tisíce let se ho nikdo neodvážil prozradit. Ale nejen díky 
tomu. Antický cestovatel Pausanius, který žil ve 2. století na-
šeho letopočtu, ve svém díle Cesta po Řecku napsal: „Chtěl 
jsem ve svém výkladu o svatyni Eleuzína vysvětlit všechno, 
co se k ní vztahuje, ale vidění ve snách mi v tom zabránilo. 
Zůstanu tedy jen u toho, co je dovoleno psát pro všechny.“ 
Přitom Pausania i moderní historikové oceňují pro jeho přes-
nost popisů a kritický postoj k pověrám. Znamená to snad, že 
mysteria vytvářela v myslích adeptů jakýsi psychický blok, 
který jim o nich zabraňoval mluvit? Některé moderní tajné 
(či rádoby tajné) společnosti o sobě sice s oblibou tvrdí, že 
na eleuzínská mysteria přímo navazují, respektive že přes ně 
vedou jejich kořeny až k samotné Atlantidě, z logiky prin-
cipu tajných společností však vyplývá, že důvěryhodnější 
jsou spíš ty, které o sobě netvrdí nic.

O eleuzínských mysteriích se ví jen to, že po setmění byli 
vyvolení jedinci přítomni jakémusi představení či předvá-
dění, jehož obsah měl snad cosi společného s tajemstvím 
existence posmrtného života. A ví se také, že mezi tyto vy-
volené patřili mimo jiné také nejlepší duchové antického 
řecko-římského světa. Slavný římský myslitel a politik Ci-
cero měl údajně po svém zasvěcení říci: „Naučili jsme se žít 
a umírat s větší nadějí.“
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Dnes se soudí, že stěžejní částí zasvěcovacích rituálů bylo 
předvedení jakéhosi divadelního představení v působivém 
světle svící. Tématem byl snad mýtus o tom, jak bohyně úrody 
Demeter hledá svou dceru, kterou unesl vládce podsvětí Há-
des. Bohyně na protest proti ztrátě milované dcery seslala na 
zem neúrodu, Diovým zásahem však došlo k nápravě a uve-
dení věcí do řádného stavu. Mnozí badatelé proto soudí, že 
dalším smyslem eleuzínských mysterií bylo cosi jako rituální 
obnovování plodnosti země a modlitba za úrodu.

To však platí nanejvýš o veřejné části obřadů nebo o niž-
ších stupních zasvěcení. Naproti tomu zasvěcenci nejvyššího 
stupně pravděpodobně skutečně prožívali cosi mimořád-
ného; ostatně většinou šlo o vzdělané a nadprůměrně inte-
ligentní jedince, s nimiž by patrně nijak zvlášť nepohnuly 
běžné obřady určené pro důvěřivý prostý lid. Podle někte-
rých názorů jim bylo nějakým způsobem umožněno prožít 
svou vlastní smrt a pohled na to, jak žijí duše poté, co přišly 
o tělesnou schránku. Má se proto za velmi pravděpodobné, 
že při rituálech hrály určitou úlohu psychoaktivní látky; 
ostatně nejspíš nebude náhoda, že bohyně Demeter daro-
vala lidem mák. Byla by ale chyba si představovat, že šlo jen 
o jakýsi opiový mejdan. Pokud na zasvěcovacích obřadech 
drogy opravdu byly, pak nejspíš jen jako podpůrný prostře-
dek otevírající mysl tomu, co mělo přijít dál.

Význam tajemných eleuzínských mysterií po celou dobu 
existence řecko-římské civilizace neustále stoupal. Ne-
zničilo je ani vyvrácení původní prastaré svatyně Peršany 
roku 480 př. n. l. Po řeckém vítězství byla naopak obno-
vena v ještě větší nádheře. Mysteria později přijali za svá 
i Římané po ovládnutí této oblasti. Postupný úpadek eleu-
zínských mysterií nastal až po nástupu křesťanství. Svatyni 
připomínají antičtí autoři naposledy ve 4. století našeho le-
topočtu. Záhadný kult tedy existoval nejméně dva tisíce let. 
Nejspíš skutečně ovlivňoval dějiny tehdejšího světa, pro-
tože k zasvěcencům údajně patřila řada významných osob 
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antiky: kromě již zmíněného Cicerona to byl například také 
athénský demokratický politik Perikles (500–429 př. n. l.), 
za jehož vlády Athény dosáhly největšího rozkvětu, je-
den z největších antických učenců Aristoteles (384–322 
př. n. l.) nebo římský císař Julián Apostata (331–363 n. l.), 
který se snažil zachránit antické tradice tváří v tvář nastu-
pujícímu křesťanství.

Mysteria související s prožitkem smrti se nepěstovala jen 
v Eleuzíně. Na severozápadě Řecka poblíž Pargy archeolo-
gové objevili zbytky podivné stavby připomínající labyrint 
a v její centrální místnosti zbytky jakéhosi stroje. Má se za 
to, že za pomoci drog a působivých kulis ovládaných tímto 
strojem tu byl uctíván podsvětní bůh Hádes. Jinými slovy 
stejně jako v Eleuzíně tady mohl účastník rituálu prožít svůj 
sestup do podsvětí. Ani tahle představení zřejmě nebyla pro 
každého, takže opět narážíme na spojení tajné společnosti 
s blízkým seznámením se smrtí. Nebude nejspíš náhoda, že 
zasvěcovací obřady s odkazem na pomíjivost lidského bytí 
společně se symboly smrti v podobě lebek, koster a kostí 
provázejí mnohé tajné společnosti až do současnosti a ne-
chybí ani u svobodných zednářů.

A co víc, lokalita, kde svatyně stojí, se nápadně podobá 
Homérově popisu místa, kde Odysseus sestoupil do pod-
světí, aby se setkal s mrtvými. Tento poněkud morbidní druh 
speleologie však neprovozoval jen lstivý námořní velitel 
od Tróje, do říše mrtvých sestoupil také božský pěvec Or-
feus, hrdina Vergiliovy Aeneidy Aeneas a další. Takže je dost 
možné, že nejde jen o čtenářsky působivá líčení, ale právě 
o narážky na zasvěcovací rituály tajných společností.

A když už jsme u antických bájí, nemůžeme vynechat ani 
tu o výpravě Argonautů pro zlaté rouno do Kolchidy. Většina 
badatelů se domnívá, že jde o vzpomínku na loupeživé vý-
pravy starých Řeků do země pod Kavkazem, kde domorodci 
zlatý prach unášený tamními řekami zachytávali do ovčích 
kůží ponořených do vody. Je to takové to tvrzení, proti kte-
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rému nejde z hlediska vědy nic namítat: je pravděpodobné, 
má oporu v geografických i jiných faktech a hlavně je ma-
terialistické. Jenže to je nejspíš jen jedna vrstva pravdy, pod 
níž se skrývají vrstvy hlubší, ne zrovna přístupné každému. 
V partě hrdinů obdařených mimořádnými schopnostmi, kteří 
tvořili posádku lodi Argo, můžeme vidět společnost vyvole-
ných, kteří se spojili k Velkému dílu, v tomto případě sym-
bolizovanému zlatým rounem. Stejně jako alchymisté i oni 
cestou k němu plní obtížné úkoly, které je nejen posouvají 
k cíli, ale současně z nich dělají jiné lidi. Svůj skrytý význam 
jistě má i účast čarodějky Medey v tomto procesu a geogra-
fický plán cesty, zejména návrat hrdinů, který se odehrává na 
pomezí reálných zemí a bájných krajin.

Ozvěny takovýchto zasvěcovacích „putování“ ostatně mů-
žeme vidět i v mnoha lidových pohádkách.

Hermetické učení a Smaragdová deska

Určité prvky tajných společností vykazovaly také kněžské 
komunity antických chrámů a věštíren, z nichž zejména ty 
egyptské zřejmě disponovaly znalostmi, které nebyly určené 
běžným smrtelníkům; právě od egyptských kněží podle Pla-
tonova tvrzení pocházejí informace o Atlantidě a její vyspělé 
civilizaci zničené dávnou katastrofou. Sugeruje to představu, 
že přinejmenším některé z tajných společností na tuto tradici 
navazují a nesou poselství zaniklé říše dál. Potíž je v tom, že 
to o sobě tvrdí mnohé z nich, žádná ale dost důvěryhodně; 
ostatně už jsme na to několikrát narazili: nejvěrohodnější 
jsou ty, které neříkají vůbec nic.

Se starým Egyptem souvisí také postava, o níž sice není 
zřejmé, jestli někdy vůbec existovala, která je však okul-
tisty vnímána jako jakýsi patron tajného vědění a zprostřed-
kovaně tedy i některých nejznámějších tajných společností. 
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Hermes Trismegistos, tedy Hermes Třikrát Veliký je pova-
žován za zakladatele hermetismu, souboru tajných nauk, 
které on nebo někdo, kdo se za něj vydával, shrnul do spisu 
Corpus Hermeticum, těžko srozumitelného textu plného ji-
notajů, alegorií a narážek, které si čtenář může vykládat 
mnoha způsoby – což se také po celá staletí dělo a stále 
děje. Lze je například brát jako jakousi šifru srozumitel-
nou pouze zasvěceným – pokud ovšem text nenapsal ně-
kdo, kdo nebyl tak úplně při smyslech, což se prorokům 
stává poměrně často.

Další výklad je poněkud prozaičtější: nesrozumitelné 
blábolení mělo jen udělat dojem na publikum, něco jako 
„abrakadabra“ varietních kouzelníků. Anebo mělo svést 
ze správné cesty osoby nehodné skutečného poznání. Do-
týkáme se tu možná klíčového bodu existence tajného vě-
dění a tajných společností vůbec: to, co je z nich zjevné, je 
falešné a klamné, protože to podstatné být zjevné nesmí – 
právě v tom je nejvlastnější smysl jejich existence.

Corpus Hermeticum pochází pravděpodobně z prvního 
století našeho letopočtu, protože v něm jsou patrné ozvěny 
několika v té době módních mystických směrů. Místo jeho 
zrodu mnozí kladou do Alexandrie, která za vlády Ptolema-
iovců byla jakýmsi New Yorkem helénského světa. Kromě 
jiného se zde prolínaly kultury antického Řecka s faraon-
ským Egyptem, Mezopotámií a židovskou mystikou, ale 
nejen to: existoval tu také Museion s obrovskou knihovnou 
shromažďující všechno vědění té doby i dob předešlých. 
Téměř s jistotou můžeme předpokládat, že to s Hermem 
Trismegistem nějak souvisí, horší už je ale odhadnout jak – 
může to být stejně dobře zašifrovaná esence nejhlubšího 
vědění jako výplod nepochopení skutečných znalostí. Nic-
méně právě od Herma Trismegista a jeho spisu je odvozené 
slovo „hermetický“, tedy „uzavřený“, v přeneseném slova 
smyslu „tajný“, „přístupný pouze vyvoleným“. Svým způ-
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sobem je tedy jakýmsi kmotrem všeho, co se týká ezote-
riky, tajných věd a tajných společností.

S Hermem Trismegistem je také spojována Smaragdová 
deska, kterou měl údajně nalézt Alexandr Veliký v jeho 
hrobce (což ovšem chronologicky poněkud nesedí), zatímco 
jiná verze tvrdí, že se našla v Cheopsově pyramidě (což 
sedí ještě méně). Originál se nedochoval, její text ale známe 
z pozdějších opisů a alchymisté mu přičítali zásadní význam 
pro své úsilí o získání kamene mudrců. Takže jestli pocho-
píte, co chtěl básník říct následujícími větami, otevře se před 
vámi cesta k nesmrtelnosti:

• Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, 
jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako 
to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci.

• A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostřed-
kování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné 
věci přizpůsobením.

• Slunce jest jeho otcem, měsíc jest jeho matkou, vítr nosil 
jej ve svých útrobách, země jest jeho živitelkou.

• On jest otcem universálního telesmatu celého světa.

• Jeho síla jest celá, když byla proměněna v zemi.

• Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a na-
nejvýš moudře.

• On vystupuje od země k nebi a zase znovu sestupuje 
z nebe na zemi a přijímá sílu věcí hořeních i doleních.
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• Takto budeš míti slávu celého vesmíru a veškerá temnota 
prchne před tebou.

• Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocnější, která překoná kaž-
dou jemnou věc a pronikne každou věc pevnou.

• Takto stvořen byl vesmír.

• Odtud vzejdou přizpůsobení podivuhodná, jichž způsob 
jest zde.

• Proto jsem byl nazván Hermes Trismegistos, maje tři části 
filosofie celého vesmíru.

• Co jsem pověděl o magisteriu slunce, jest úplné.

Jestli z toho nejste moudří, nebuďte smutní – patříte k vět-
šině. Opět platí to, co už jsme řekli o spise Corpus Herme-
ticum: buď je podstata zašifrovaná tak, že je nezasvěcenci 
nepřístupná, nebo si to na vědění pouze hraje za účelem 
ohromení publika. Texty tohoto druhu bývají programově 
pythické: můžete si za nimi představovat, co chcete, takže 
vypadají moudře, pokud chcete, aby tak vypadaly, jenže víc 
než své představy z nich nedostanete. Můžete si třeba před-
stavovat, že se tu mluví o jaderných silách, Velkém třesku 
nebo o čemkoliv jiném, protože za ta podobenství jde do-
sadit ledacos. Ve skutečnosti jsou však jen prázdným zrca-
dlem: pokřiveně odrážejí vaše vlastní znalosti, ale neřeknou 
nic, co byste už nevěděli.

Pokud ovšem neexistuje nějaký klíč, který je přinutí 
promluvit.

Symbolika staveb z kamene
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Hermes Trismegistos podle některých ve skutečnosti byl sta-
roegyptský bůh Thovt, podle jiných dokonce biblický Enoch 
(Henoch), přičemž jedno i druhé je mimořádně zajímavé, 
protože odkazuje k mytickým bytostem, které měly přijít 
do styku s jakousi vyspělou civilizací, nebo z ní dokonce 
pocházet, aby lidem sdělily tajemství zásadní povahy. Příbě-
hem Enochovy podivuhodné družby s Božími syny, kteří jej 
vzali na kosmický výlet, se podrobně zabývám v knize Zá-
hady Bible (Alpress 2013) a s tajnými společnostmi souvisí 
především tím, že mnozí učenci považovaní za zasvěcence 
se k němu hlásí. Také Thovta už jsem podrobně probral jinde 
(Utajené vynálezy, Alpress 2015). Nicméně přesto ho tu mu-
sím zmínit trochu podrobněji, protože zajímavým způsobem 
propojuje téma záhadných Učitelů z neznáma, Ur-Nammua, 
symboliku pyramid, Eleuzínu a Herma Trismegista.

Hermes je původně jméno olympského Herma, posla bohů 
a mistra proměn, který je zase obdobou starořímského Mer-
kura, přičemž nejspíš nebude náhoda, že „mercurius“ je 
současně také substance, která se zúčastňovala transmutací 
(tedy rovněž proměn) při pokusech alchymistů o získání ka-
mene mudrců. Když se po stopách původu tohoto jména ob-
rátíme opačným směrem, tedy proti proudu času, zjistíme, že 
egyptskou obdobou Herma, vlastně tedy jeho předchůdcem, 
byl Thovt, bůh moudrosti, vědění a kouzelnictví, který lidem 
mimo jiné daroval znalost písma, medicíny a mnoha dalších 
věcí. Opět zde tedy vidíme jednoho z Učitelů z neznáma. 
Ale nejen to, Thovt měl také co do činění s podsvětím. Byl 
jakýmsi zapisovatelem u soudu, kde se vážily skutky zesnu-
lého, a uváděl mrtvé do posmrtné existence. Což jaksi mi-
mochodem vrhá i nový pohled na eleuzínská mysteria.

Ani tím však souvislosti nekončí. Některé indicie nazna-
čují, že Thovt byl přinejmenším kolegou měsíčního boha 
Nannara, který naučil krále Ur-Nammua stavět pyramidy. 
Nebo jím byl dokonce on sám. Jedním z důkazů by mohlo 
být to, že staroegyptští kněží z chrámu v In (dnes se nachází 
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na předměstí Káhiry) Thovta označují za protějšek sluneč-
ního boha jménem Ra, tedy za měsíční božstvo. Je tu ale 
i další zajímavá souvislost: božský Thovt bývá ztotožňován 
se stavitelem první egyptské pyramidy, inženýrem, architek-
tem, ale také věhlasným lékařem Imhotepem, působícím na 
dvoře faraona Džosera. Opět se tu setkáváme s něčím, co 
jsme už viděli v případě Ur-Nammuova zikkuratu: s monu-
mentální stupňovitou stavbou, která jakoby vznikla z ničeho, 
protože neznáme nic staršího, z čeho by se vyvinula.

Imhotep je nepochybně historická osobnost, žil okolo roku 
2700 př. n. l. a působil na Džoserově panovnickém dvoře 
jako nejvyšší hodnostář, dnes bychom řekli předseda vlády. 
Stavbu Džoserovy pyramidy nejen osobně řídil, ale i bezpro-
středně vypracovával plány a nechával je rozkreslovat pro 
předáky pracovních skupin. V Egyptském muzeu v Káhiře 
se totiž nachází nejstarší stavební plán vůbec: odštěpek vá-
pencové desky se záznamem souřadnic a vyznačením roz-
měrů některých částí stavby. Byl nalezen v podzemních 
prostorách Džoserovy pyramidy a bezpochyby se vztahuje 
k jejímu budování.

Samotná Džoserova pyramida je v mnoha ohledech zcela 
výjimečná. Do té doby se nechávaly významné osobnosti 
(včetně panovníků) pohřbívat pouze v mastabách – nevelkých 
podzemních kobkách, nad nimiž stavitelé vršili jednoduchou 
nízkou mohylu. Všechny větší stavby byly z nepálených ci-
hel, hlíny a dřeva. Proč se Džoser náhle rozhodl pro gigan-
tickou, šedesát metrů vysokou stavbu z kamene, pod níž se 
rozkládal spletitý podzemní labyrint? Přemluvil jej k tomu 
snad jeho hlavní architekt Imhotep? Ať je to jakkoliv, jedno 
je jisté: už staroegyptští autoři hieroglyfických textů jej po-
važovali za vynálezce staveb z kamene. A stavitelství z ka-
mene je základním zdrojem symboliky zednářů.

Imhotep musel být bezesporu výjimečnou postavou. Ne-
zabýval se patrně jen stavitelstvím, protože bývá považo-
ván rovněž za zakladatele lékařství, písemnictví a dalších 
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věd i umění. Byl proto zobrazován s papyrovým svitkem 
v ruce. Například bronzová plastika (pocházející ovšem 
z mnohem pozdější doby) ukazuje muže s nezvykle vel-
kou hlavou a tváří poněkud připomínající Mr. Bea- 
na v podání populárního komika Rowana Atkinsona. Tohle 
je skoro určitě pouhá náhoda, ale stejně mi nedá, abych ji 
v souvislosti s tajnými společnostmi nezmínil: vzpomínáte, 
jak každý díl s Mr. Beanem začíná? Ano, ten podivný cizinec 
do našeho světa spadne z noční oblohy v paprsku světla.

Ale zpět k Imhotepovi. Žádné jeho zobrazení se zednic-
kým nářadím neznáme, ale můžeme předpokládat, že svitek 
v rukou jeho sochy symbolizuje jeho největší dílo: jde o sta-
vební plány Džoserovy stupňovité pyramidy. Ur-Nammua – 
stavitele jiné stupňovité pyramidy – předchází v čase téměř 
o sedm století, takže jeho inspirací mohl být jen zprostřed-
kovaně. Ale právě to je na tom pro nás z hlediska tématu 
této knihy zajímavé: aby se nějaká tradice, znalosti a vědo-
mosti v době s minimem technických prostředků udržely tak 
dlouho, musí existovat nějaká instituce, která je ochraňuje 
a ve štafetě předává po proudu času. O žádné takové nevíme, 
takže tajná společnost?

Můžeme se jen dohadovat, jestli se Ur-Nammu svým ob-
razem se zednickým nářadím přihlásil k tradici Imhotepa, 
prvního známého inženýra a „vynálezce staveb z kamene“. 
Odkud ale pocházel ten? Jeho šéf, faraon Džoser, se hlásil ke 
kultu božského sokola Hora, o němž se soudí, že do Egypta 
přišel odkudsi ze západu. Tím směrem leží i Malta, kde ne-
známá vyspělá civilizace vytvořila velké kamenné chrámy 
ještě před Imhotepem. A ještě dál na západ jsou vůbec nej-
starší známé kamenné objekty vytvořené lidskou rukou: me-
galitické stavby na západě Francie, jejichž stáří se odhaduje 
na 6800 let (monumentální kamenná stavba v Cairn of Bar-
nez měla vzniknout okolo roku 4800 př. n. l. a v současnosti 
je některými autory vydávána za nejstarší budovu vytvoře-
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nou lidskou rukou, i když to není tak úplně pravda, jak uvi-
díme v dalším vyprávění).

Ještě dál je už jen Atlantik. Přišli neznámí stavitelé právě 
odtamtud? A pokud ano, jaké další vědomosti předali vyvo-
leným, aby je uchovali a kultivovali jimi lidstvo v následují-
cích tisíciletích?

Myšlenka na atlantský původ tajných vědomostí a taj-
ných společností, které je střeží, je na první pohled spíš 
z říše fantazie nebo spekulativní literatury a před akade-
mickými vědci o ní raději moc nemluvte, nicméně existuje 
několik nezpochybnitelných skutečností, které ji nenechá-
vají tak docela padnout pod stůl. Podrobně se jim věnuji 
v jiných svých knihách, které vyšly v nakladatelství Al-
press, takže tady jen stručné shrnutí. Platon datuje zánik 
vyspělé civilizace na velkém ostrově v Atlantiku nezvykle 
přesně do roku 9500 př. n. l. Zvláštní náhodou se tím trefil 
do doby, kdy na naší planetě skutečně došlo k jakési glo-
bální katastrofě: náhle se změnilo klima, došlo k prudkému 
ochlazení, výrazně zesílila vulkanická aktivita (tzv. období 
mladšího dryasu okolo 10. tisíciletí př. n. l.). A krátce nato 
se ve východním Středomoří objevují první lidská sídliště 
městského typu, svou kulturou výrazně převyšující vše, co 
známe odjinud; např. před 11 000 lety vyrostl v Jerichu 
první „mrakodrap světa“ – 8,5 metrů vysoká věž z kamene. 
A další podivná náhoda: ne zas tak daleko odtud je Ararat, 
místo, kde podle Bible přistála loď, jejíž posádka měla za-
bydlet Zemi po potopě světa.

Není to příliš mnoho náhod najednou?
Je ostatně jedno, jestli se to odehrálo přesně tak, jak líčí 

Platon, Gilgameš, Bible, mýty antického Řecka, staro- 
indické eposy nebo jiné prameny – všechny tyto zdroje jsou 
od původních událostí tak vzdálené v čase, že na nějakou tu 
nepřesnost mají nárok (je naopak až s podivem, jak přesně 
Platon trefil období mladšího dryasu, a nebude patrně ná-
hoda, že jako zdroj informace uvádí kněze ze staroegypt-
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ských chrámů). Důležité je, že v tom hlavním se shodují: 
mluví o velké katastrofě a kontaktech primitivních obyvatel 
s příslušníky jakési vyspělejší kultury krátce po ní.

Narážek na Učitele z neznáma od Promethea až po ope-
řeného hada Quetzalcoatla je v mýtech národů celého světa 
příliš mnoho, než aby bylo možné je pominout. I jimi jsem 
se podstatně podrobněji zabýval v jiných knihách (přede-
vším v publikaci Utajené vynálezy, Alpress 2014). Zde jsme 
se jich dotkli jen letmo pro představu toho, co mohlo být 
důvodem ke vzniku tajných bratrstev, kněžských komunit, 
zasvěcenců určitých mysterií nebo jiných společenstev, pro 
něž se hodí označení „hermetická“.

Neměli bychom v této souvislosti zapomínat ani na ně-
která řemesla a umění. Všechno nasvědčuje tomu, že ze-
jména vyhledávání, těžba a zpracování kovů se už od doby 
bronzové pojily s kněžskými funkcemi a lidé, kteří tyto do-
vednosti ovládali, tvořili v rámci tehdejší společnosti vydě-
lené a přísně uzavřené skupiny.

Egyptská stopa

V symbolice a legendách mnoha tajných společností hraje 
mimořádnou roli Šalamounův chrám v Jeruzalémě. Zednáři 
vznik svého společenství přímo spojují s jeho stavbou, k níž 
mělo dojít někdy okolo 10. století př. n. l., templáři v něm 
nějaký čas dokonce sídlili (tedy spíš v tom, co z něj ve stře-
dověku zbývalo). Což bývá jeden z argumentů pro tvrzení, 
že první vznikli z těch druhých, ale to si necháme na pozdě-
ji, protože nejdříve se musíme s Šalamounovým chrámem 
seznámit blíž. S překvapením přitom narazíme na podob-
né věci, které jsme už viděli v souvislosti z Ur-Nammuem 
a Imhotepem: na narážky týkající se znalostí neznámého pů-
vodu, které měly zůstat skryté nepovolaným.
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Židé dlouho žádné chrámy nestavěli z celkem rozumného 
důvodu: šlo o kočovníky a vláčet společně se zvířaty a stany 
pouští ještě také něco na způsob kostela by bylo poněkud 
nepraktické. V egyptském zajetí ale viděli, že postavit bo-
hům pozemské příbytky má něco do sebe. Ne snad proto, že 
by nadpřirozené entity trpěly bytovou nouzí, ale proto, že 
patřičně honosný svatostánek zvyšuje jejich vážnost a tím 
i ochotu je uctívat. Tady se taky jejich vůdce Mojžíš nejspíš 
seznámil s vůbec prvním náboženstvím uctívajícím jediného 
boha – s Achnatonovým kultem slunečního boha Atona.

U Achnatona, který vládl někdy mezi lety 1359 a 1336 
př. n. l., se chtě nechtě musíme na chvíli zastavit – nejen proto, 
že je to zdaleka nejzáhadnější postava starověkého Egypta, ale 
v souvislosti s naším tématem hlavně proto, že má něco spo-
lečného s Ur-Nammuem. Stejně jako on byl reformátorem, 
jehož zdroje inspirace neznáme – z určitého důvodu vynalo-
žil obrovské množství energie na to, aby zásadním způsobem 
změnil celou tehdejší společnost. Šel dokonce ještě mnohem 
dál: zapudil staré bohy a zavřel jejich chrámy, aby je nahradil 
bohem jediným. Je mu připisováno autorství textu oslavují-
cího tohoto boha, slavného Hymnu na slunce, který neztra-
til poetickou sílu ani po tisíciletích, která uplynula od jeho 
vzniku. A právě v této nádherné básni se nám náhle záhadně 
propojí několik dějů vzdálených v čase i prostoru.

Hymnu na slunce se nápadně podobá 104. žalm Knihy 
žalmů Starého zákona, jehož autorství je připisováno ži-
dovskému králi Davidovi (vládl někdy v letech 1013 až 973 
př. n. l.). Nejspíš si řeknete: „Co na tom, David prostě od 
královského kolegy trochu opisoval, nebyl by první ani po-
slední?“ Jenže tím podivné souvislosti nekončí. Davidovým 
synem byl totiž Šalamoun, stavitel chrámu, k němuž se tak 
živě hlásili templáři a později zednáři. Ale ani to ještě není 
všechno. Některé prvky z Achnatonova Hymnu na slunce 
si zjevně vypůjčil i Hermes Trismegistos pro text Smarag-
dové desky, k níž se hlásili a dodnes hlásí všichni hermetici 
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a okultisté; nebude ostatně nejspíš náhoda, že právě sym-
bolika slunce ztělesňujícího zlato (nebo zlata ztělesňujícího 
slunce) stojí v hermetických textech na nejvyšší příčce jejich 
hodnotové hierarchie. Je tedy vlastně jedno, kdo od koho 
opisoval, někteří badatelé ostatně soudí, že všechny tři texty 
vycházejí z nějaké společné předlohy, která je ještě starší. 
Důležité je, že jejich podobnost může být vnějším odrazem 
skryté společné hermetické tradice, oním gravitačním půso-
bením, které prozrazuje neviditelnou černou díru – abychom 
se vrátili k přirovnání, které jsem použil výše.

O Achnatonovi víme trochu víc než o Ur-Nammuovi, 
jenže proto není o nic méně záhadný. Právě naopak, z jeho 
soch a portrétů tak trochu běhá mráz po zádech. Faraon si 
buď na svém obraze moc nezakládal (což ovšem u panov-
níků nebývá zvykem), nebo se jeho estetická měřítka od jeho 
současníků dramaticky odlišovala. Vidíme před sebou muže 
s nápadně protáhlou lebkou, trojúhelníkovým obličejem 
a štěrbinovitýma šikmýma očima – skoro archetyp mimo-
zemšťana z ufologické literatury 20. století. Ale je to sku-
tečně muž? Postava má úzká ramena, široké boky i stehna 
a oblé až povislé břicho, někteří egyptologové proto vyslo-
vili domněnku, že Achnaton byl ve skutečnosti žena. To ale 
nevysvětluje zvláštnosti jeho obličeje. Jiní proto usoudili, že 
byl výsledkem degenerace panovnického rodu v důsledku 
příbuzenských sňatků. Jenže jeho matka Teje z královské 
krve nepocházela, Achnaton měl naopak všechny předpo-
klady být normálnější než většina ostatních vládců Egypta, 
kteří opravdu představovali plody příbuzenských svazků 
(bratrů se sestrami nevyjímaje). Přitom původ Teje je tak 
trochu záhadný, ledacos totiž naznačuje, že její matka Thuju 
nebyla Egypťanka.

Dobře tedy, Achnaton byl prostě „divnej“, to se stává 
i v nejlepších rodinách, ty faraonské nevyjímaje. Ale co ho 
inspirovalo k reformám, které v tehdejším světě ani dlouho 
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potom neměly obdoby? Stejně jako u Učitelů z neznáma je 
jen jediná poctivá odpověď: nevíme.

Vraťme se ale k Mojžíšovi. V jeho časech ještě neexis-
tovaly takové věci jako autorský zákon a copyright, tak si 
zřejmě z Achnatonova náboženství mnohé vypůjčil, včetně 
základního principu monoteismu (i když také v tomto pří-
padě není vyloučená společná inspirace čímsi starším, co 
se mezitím ztratilo). Protože po útěku z Egypta své Židy 
vláčel 40 let po poušti, nebylo nejdřív na stavbu nějakých 
chrámů ani pomyšlení, od Boha ale dostal něco lepšího: 
návod na sestrojení Archy úmluvy. Zachoval se dodnes, 
protože je součástí Starého zákona. Detailně se jím zabý-
vám v knize Záhady Bible (Alpress 2013), tady se spoko-
jíme jen s konstatováním, že je neobyčejně popisný a lpící 
na použitých materiálech, detailech provedení, rozměrech 
a dalších číslech, a to nejen ohledně samotné stavby Archy, 
ale i rozmístění předmětů kolem ní, pohybu lidí v její blíz-
kosti a zacházení s ní. Výslovně se v něm uvádí, že pře-
stupky proti pokynům mají za následek smrt, což se také 
občas stávalo – funkce kněze obsluhujícího Archu tak tro-
chu připomínala povolání údržbářů dálkových vedení vy-
sokého napětí. Naopak při správném zacházení Archa 
nejednou pomohla v boji s nepřáteli. Ale co je nejdůleži-
tější, tohle podivné zařízení mělo být podle Bible jakýmsi 
sídlem Boží moudrosti a síly na tomto světě: kdo ji měl, 
měl přímý přístup k Bohu.

Nelze se ubránit myšlence, že zdrojem její síly nebyly jen 
kamenné desky s vytesaným textem Desatera, ale ještě něco 
jiného. Tím spíš, že podle božského návodu Archu stavěl 
záhadný všeuměl Bezazel, inženýr, který má ledacos spo-
lečného s Imhotepem a dalšími Učiteli z neznáma. A že se 
podle některých výkladů ohnisko této síly nacházelo v tenké 
mezeře mezi křídly dvou kovových andělů na víku Archy. 
Asi každého elektrotechnika při pohledu na podivné uspo-
řádání andělských křídel napadne totéž: tohle opravdu může 
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být zdroj síly – mezera mezi dvěma objemnými kovovými 
tělesy může fungovat jako jiskřiště, kondenzátor nebo další 
elektrické prvky.

Představuje Archa neznámou technologii uvolněnou 
z pokladů vědění střežených jakousi sektou zasvěcenců? 
Nevíme, jisté je jen to, že se nevynořila tak úplně odnikud, 
protože nápadně připomíná podobné předměty, které ucho-
vávaly i staroegyptské chrámy. Za pozornost ostatně stojí 
hebrejský výraz pro Archu úmluvy – Aron Elohim. Můžeme 
to vyložit běžným způsobem jako Boží schrána, kde výraz 
Elohim znamená Bůh. Jenže už v samotné formě tohoto 
slova se ukrývá záhada – má totiž stavbu množného čísla, 
tedy „bohové“. To je samozřejmě z hlediska monoteistic-
kého judaismu či křesťanství naprosto nepřípustné, přesto 
se v originálním jazyce Starého zákona na několika mís-
tech dokonce vyskytuje ve spojení se slovesem množného 
čísla. Obvykle je to vykládáno jako nedopatření, kdy staří 
bohové z časů polyteismu nepozorností kněží skládajících 
Starý zákon pronikli do textu, a jednoduše se to při pře-
kladu opraví do jednotného čísla. Jenže „elohim“ v množ-
ném čísle může být i něco jiného: společníci Boha, Synové 
boží, andělé, kteří se vyskytují v biblické knize Genesis 
a v některých starozákonních apokryfních textech. Podiv-
ným způsobem přitom zpochybňují všemohoucnost jedi-
ného Boha: bouří se proti němu, učí smrtelné lidi mnoha 
božským dovednostem, způsobují katastrofy, a co víc – ob-
cují s pozemskými ženami a mají s nimi potomky. Což na-
značuje, že to nebyli ani andělé, ani mimozemšťané, ale 
že pokud má tenhle příběh nějaké reálné jádro, pak s nej-
větší pravděpodobností jde o vzpomínku na kontakt s ja-
kousi vyspělejší pozemskou civilizací.

Byla Archa úmluvy – Aron Elohim – památkou na setkání 
s „elohim“, technickým zařízením, komunikačním prostřed-
kem, energetickým zdrojem, databází, případně tím vším 
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dohromady? Nebo snad šlo o ozvěnu pradávných vzpomí-
nek na taková zařízení?

Také Syny božími se podrobněji zabývám v knize Záhady 
Bible, tady nás ale více zajímá to, proč se k Arše úmluvy 
tak živě hlásí zednáři – je to jeden z nejvýznamnějších sym-
bolů svobodného zednářství. Oni sami o tom říkají: „Archa  
odhaluje boží slib králi Davidovi a jeho prostřednictvím slib, 
který je i požehnáním, které nás povzbuzuje v naší snaze stát 
se lepšími. Archa je důvod, proč byl postaven Šalamounův 
chrám.“

Takže máme nejvyšší čas seznámit se s králem Šalamou-
nem.

Moudrost krále Šalamouna

To jsou jen fantazie, i když vzrušující, ale tohle je realita: Ša-
lamounův chrám, k jehož odkazu se hlásili templáři a zedná-
ři, sice panovník oficiálně zbudoval za účelem boží přítom-
nosti v zemi jeho lidu, fyzicky a zcela hmatatelně v něm ale 
přebývala právě Archa úmluvy jako zdaleka nejvýznamnější 
inventář. Jinými slovy, o tom, jestli Bůh navštěvuje kostely, 
které vznikly k jeho větší slávě, si můžeme myslet ledacos, 
ale to, že Šalamounův chrám byl postaven jako objekt slou-
žící k uložení a ochraně záhadné Archy, není nejmenší dů-
vod pochybovat.

Z Bible vyplývá, že do budování chrámu se zřejmě chtěl 
pustit už král David, dokonce za tím účelem vyhledal a kou-
pil vhodný pozemek od jakéhosi pana Aravny Jezubejského, 
jak popisuje starozákonní Kniha Samuelova: „I řekl Aravna: 
Proč přišel pán můj král k služebníku svému? Odpověděl 
David: Abych koupil od tebe humno toto a vzdělal na něm 
oltář Hospodinu, aby přestala rána tato.“ Ranou David mys-
lel mor, který postihl Izrael, přičemž nápad postavit chrám 
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neměl tak docela ze své hlavy, poradil mu to jakýsi prorok 
Gád, který pro chrám také vybral lokalitu na Aravnových 
pozemcích. Zjevil se mu tam totiž předtím anděl, což je mi-
mochodem velmi zajímavá metoda, jak zvýšit prodejní cenu 
nemovitostí, kterou dnešní developeři ke své škodě poně-
kud opomíjejí. Sluší se ovšem dodat, že Bible možná neříká 
všechno, protože podle některých historiků tu už předtím 
nějaký chrám stál. Měl patřit předžidovským obyvatelům 
oblasti Jeruzaléma (některé prameny mluví o kmeni Jebu-
sitů), a tak byl odsouzen k zapomnění.

David z důvodu politického neklidu chrám pro Archu už 
postavit nestihl. „… nemohl postavit Hospodinu domu jeho 
pro války, kteréž jej obkličovaly, dokud Hospodin nepodlo-
žil nepřátel pod nohy jeho,“ vysvětluje Bible. Ještě ke všemu 
byl na sklonku svého panování zřejmě tak trochu mimo 
a přestával se orientovat ve svých manželkách a souložni-
cích, což vedlo k tahanicím o následnictví mezi potomky. 
Z nich nakonec vítězně vyšel Šalamoun, syn, kterého měl 
se ženou jménem Betsabé (Bat-šeba). Šlo o vztah v podstatě 
hříšný, protože David ji ukradl jakémusi cizinci jménem 
Urijáš (snad Chetita), a aby se jí po něm moc nestýskalo, 
zařídil právoplatnému manželovi pro všechny případy smrt 
v boji. Hospodin ho za to potrestal smrtí prvního syna vze-
šlého z tohoto svazku; tím se ale boží hněv vyčerpal a druhý 
syn přežil. Dostal jméno Šalamoun.

Těžko si nevšimnout, že už svým původem má Šalamoun 
cosi společného s Achnatonem: po matce jeho geny pochá-
zejí odkudsi z neznáma. Ale ani tím podobnost nekončí. Ša-
lamoun byl mimo jiné věhlasný spisovatel, básník a pěvec 
(„Složil tří tisíc přísloví a písniček jeho bylo tisíc a pět,“ 
tvrdí Bible). Moc bych se proto nedivil, kdyby výše zmiňo-
vaný Davidův žalm, tolik podobný Achnatonovu Hymnu na 
slunce, ve skutečnosti pocházel od něj, protože jeho králov-
ský otec literární sklony moc neprojevoval.
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Především ale Šalamouna s reformátorským faraonem spo-
jovalo to, že byl mimořádnou osobností, která se zcela vymy-
kala své době i okolí. „Nadto dal Bůh Šalamounovi moudrost 
a prozřetelnost velikou náramně a širokost mysli jest jako 
písku na břehu mořském,“ tvrdí biblická I. Kniha královská. 
Je tu i zajímavá narážka na Egypt: „Neb větší byla moudrost 
Šalamounova než moudrost všech národů východních a než 
všeliká moudrost egyptských.“ Dokonce se tu naznačuje něco, 
co jinde v Bibli nevidíme a co bylo zjevně mimo okruh zájmů 
jejích autorů i starozákonního Izraele obecně: Šalamoun byl 
také přírodovědec. „Vypsal též o stromích, počna od cedru, 
kterýž jest na Libánu, až do mechu, kterýž roste na zdi. Psal 
i o hovadech a o ptácích a o zeměplazích a o rybách. Protož 
přicházeli ze všech národů poslouchati moudrosti Šalamou-
novy. I ode všech králů, kteříž slyšeli o moudrosti jeho…“

Apokryfní židovský text pocházející z 2. století př. n. l. 
tvrdí, že Šalamoun byl mimo jiné vynikající astronom, za-
tímco spisy gnostiků (ještě o nich uslyšíme) z počátku leto-
počtu jej líčí jako vládce démonů. Šalamoun měl také vyslovit 
tato pozoruhodná slova: „Sláva boží jest skrývati věci, ale 
sláva králů věci zpytovati.“ Tak jako Imhotepa můžeme po-
važovat za prvního inženýra, o němž víme, pak je Šalamoun 
bez velké nadsázky první přírodovědec, navíc v době, která si 
na přírodní vědy vůbec nepotrpěla, což je obzvlášť nápadné. 
Ale ani konstruktérské schopnosti mu prý nebyly cizí, protože 
podle některých starých židovských textů měl trůn, který se 
automaticky přemisťoval tam, kam král kráčel.

Šalamoun zřejmě také měl na svou dobu neobvyklé geo-
grafické znalosti nebo zeměpisné informace z jakéhosi ne-
známého zdroje. A byl to zdroj k nezaplacení – doslova a do 
písmene. „Nadělal také král Šalamoun lodí velkých na břehu 
moře Rudého… kteříž přeplavivše se do Ofir, nabrali tam 
zlata čtyři sta a dvaadvaceti centéřů a přivezli králi Šalamou-
novi,“ říká Bible.
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„Čtyři sta a dvaadvaceti centéřů“ je něco okolo dvaceti 
tun – a to rozhodně není málo. Kde ležela země zlata Ofir, 
o tom se historikové, geografové a záhadologové dohadují 
dodnes. Většinou ji kladou někam do východní části rovní-
kové Afriky, i když ti odvážnější se nebojí mluvit ani o Jižní 
Americe nebo Austrálii. Podle Bible se tato flotila vypravo-
vala na cestu každé tři roky a její plavby byly základním 
zdrojem Šalamounova pohádkového bohatství. Zjevně tedy 
šlo o cesty ke konkrétnímu cíli, nikoliv o výzkumné výpravy, 
které jen se štěstím narazily na zlato.

V každém případě byl Šalamoun muž neobyčejných vě-
domostí a schopností, jakého bychom v národě, který ještě 
před pár generacemi kočoval pouští, nečekali. Byl tedy dal-
ším Učitelem z neznáma? Zapamatujme si to, protože při-
hlášením k Šalamounovi se tajné společnosti nebo jejich 
příslušníci zároveň přímo či nepřímo hlásili ke střežení této 
moudrosti a těchto vědomostí. Může to být jen symbol skry-
tého vědění (nebo dokonce jakýsi reklamní tah, protože díky 
všeobecné znalosti Bible byl Šalamoun po celá staletí tím, 
čemu se dnes říká dobrá obchodní značka), ale stejně dobře 
za tím může být i zcela konkrétní informační obsah. Alespoň 
u některých. Šalamoun může být v takových případech onen 
viditelný stín, který vrhají neviditelné subjekty, jak jsme 
o tom mluvili v úvodu kapitoly.

Není přitom bez zajímavosti, že podobné expedice za ne-
vídanými poklady vypravovala stejným směrem o pár staletí 
dřív i egyptská panovnice Hatšepsut (vládla přibližně v letech 
1479 až 1457 př. n. l.) a že v Austrálii se našly artefakty nazna-
čující, že se přinejmenším jedna egyptská loď dostala až sem. 
Přitom australská ložiska zlata jsou vyhlášená. Je možné, že se 
Šalamoun nějak dostal k vědomostem faraonské říše na Nilu? 
Nebo k ještě starším zdrojům, z nichž čerpala i Hatšepsut?

Je tu ale ještě jedna stopa, která vede na přesně opačnou 
stranu – míří skrz Středozemní moře a přes celý Atlantik až 
na americký kontinent.
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Americká stopa

Prakticky jediným zdrojem, který o Šalamounově chrámu 
(nebo také Prvním chrámu) máme, je Bible. Ta říká, že král 
ho začal stavět „léta čtyřstého osmdesátého po vyjití synů 
izraelských ze země egyptské“, což je podle moderních 
historiků nejspíš někdy v 10. století př. n. l. Starozákonní  
I. Kniha královská popisuje jeho stavbu s onou důkladností, 
k níž se poněkud překvapivě uchyluje vždy, když přejde od 
líčení historie a zázraků k technickým popisům, takže by ne-
mělo překvapit, že ani tentokrát nechybí přesná čísla. Když 
se biblické lokte převedou na dnešní jednotky, dovíme se, že 
objekt byl jen asi 30 metrů dlouhý a 25 metrů široký a stře-
cha hlavní prostory se nacházela ve výšce 14 metrů. Tedy ve 
srovnání s egyptskými chrámy nic moc, i když právě ty zřej-
mě byly architektovi inspirací. Ovšem Šalamoun byl teprve 
druhý král mladého státu, zatímco v prastarém Egyptě už 
vládlo několik dynastií faraonů a také lidské i přírodní zdro-
je obou zemí byly neporovnatelné.

Ani po architektonické stránce zřejmě nebyl chrám nijak 
zvlášť nápaditý: podle všeho šlo o komplex několika bu-
dov obdélníkového půdorysu s plochými střechami, k ně-
muž přiléhal podobně řešený komplex královského paláce. 
Nechci se rouhat, ale stejně mi to nedá: moderní nákupní 
střediska nebo konferenční centra nevypadají o moc jinak. 
Ale o vnější podobu nešlo, to skutečně důležité se skrý-
valo uvnitř.

Podle biblické První knihy královské byl jakýmsi gene-
rálním dodavatelem materiálu Šalamounův přítel a spojenec 
tyrský král Chiram. Jinde se ale můžeme dočíst, že na stavbě 
Chrámu působil také jako architekt, nebo alespoň stavitel. 
Jeho jméno se proto v podobě Hiram objevuje v souvislosti 
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s mýty o původu svobodných zednářů, jak uvidíme později. 
O tom Starý zákon nic neříká, zato však Chiramovi přisu-
zuje jinou specializaci: měl disponovat loďstvem se zkuše-
nými posádkami. Právě tato flotila zajišťovala mimo jiné 
i dopravu pokladů ze země Ofir.

Chiram byl králem v přístavním městě Tyr (dnešní Sur na 
libanonském pobřeží), které tehdy patřilo Féničanům, což 
byl národ proslulý mořeplaveckou zdatností. O tom, že Chi-
ram byl Féničan, tedy vůbec nemusíme pochybovat. A teď 
to začne být zajímavé: existují určité indicie nasvědčující 
tomu, že právě Féničané objevili cestu do Ameriky dávno 
před Kolumbem.

Přibližně ve stejné době, kdy Šalamoun stavěl svůj chrám, 
se ve Střední Americe prakticky z ničeho vynořila záhadná 
civilizace Olméků. Sami Olmékové se za vynálezce své kul-
tury nepovažovali. Věřili, že jim ji přinesli bohové v podobě 
jaguárů, kteří zpočátku také vládli jejich městům.

Olmékové po sobě zanechali mimo jiné i obří čedičové 
hlavy ve zvláštních přilbách, které mají zřetelně černošské 
rysy. Je to důkaz kontaktu s Afrikou? O dalších kontaktech 
přes Atlantik svědčí nevelká plastika znázorňující muže s bě-
lošskými rysy a plnovousem. Podle charakteristického dr-
žení těla se jí říká „veslař z La Venty“. Ale i když není jisté, 
jestli se model pro tuto plastiku opravdu držel vesla, nelze 
pochybovat o jednom: indián to určitě nebyl. Z téže lokality 
pochází i portrét hlavy z profilu, který se svou špičatou brad-
kou a orlím nosem jako by z oka vypadl Strýčku Samovi, 
který má tak trochu semitské rysy. Do skupiny semitských 
národů patřili i Féničané. Podobné typicky bělošské tváře 
často zobrazovaly i předincké kultury Jižní Ameriky.

Ještě působivější jsou skalní nápisy. K nejznámějším pa-
tří fénický text na kameni poblíž brazilského Parahyba, který 
vznikl někdy v 6. století před počátkem našeho letopočtu: 
„Jsme synové Kanaánu ze Sidonu, města králů…“ říká 
a mluví o expedici deseti lodí kolem Afriky, od níž jejich 
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dvě lodě odloučila bouře. Fénický nápis se našel i na skále 
poblíž dnešního Rio de Janeira.

Jak tyto výpravy často končily, naznačují indiánské 
kresby: bílí námořníci jsou podřezáváni na obětních ka-
menech. Zřejmě ale ne všechny výpravy na západ byly ne-
šťastné náhody a jednosměrné plavby bez návratu končící 
ztroskotáním. Na ostrově Isle Roayale na jezeře Superior 
u Michiganu archeologové objevili starověké doly na měď, 
která se z Nového světa někam vypařila. „Kam se poděly ty 
tuny kovu odtud, když všude kolem vládla doba kamenná 
a v indiánských mohylách se našly jen nepatrné zlomky 
mědi?“ ptá se Brian R. Desborough, autor knihy They Cast 
No Shadows, a sám si odpovídá: „Fénické lodi je odvezly do 
Středomoří!“

Ale co když to nebyla jen měď? Co když stejného původu 
bylo i to, čemu Bible říká zlato Ofiru? Svůj význam možná 
má i to, že Šalamouna jako velkého mořeplavce a objevi-
tele líčí arabské Pohádky tisíce a jedné noci. Mluví například 
o tom, jak námořníci připluli k dosud neznámé zemi a na je-
jich skalách našli vyryté Šalamounovy znaky. Těžko si ne-
vzpomenout na americké nápisy přisuzované Féničanům, 
přičemž Pohádky tisíce a jedné noci vznikly dávno předtím, 
než tyto nápisy byly objeveny.

Hypotetická, ale zdaleka ne nepravděpodobná možnost 
fénické (a tím i Šalamounovy) znalosti cesty do Ameriky 
vede k zajímavým souvislostem s pozdějšími tajnými spo-
lečnostmi. Ještě uvidíme, že tyto znalosti mohly padnout do 
rukou templářů, kteří jsou také podezříváni z aktivit na druhé 
straně Atlantiku. A že se později právě na americkém území 
mimořádně projevil vliv svobodného zednářství, což svádí 
k podezření, že měli tento kontinent předem vyhlédnutý pro 
uspořádání společnosti podle jejich představ.


