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Anotace
Předkládaná práce se zabývá historickým vývojem a fungováním bratrstva svobodných
zednářů. Na základě dostupné literatury se tato práce snaží o shrnutí mýtické, ale
zejména novověké historie po roce 1717. Je kladen důraz na vývoj anglického a
francouzského zednářství, ale krátce seznamuje čtenáře i se situací v jiných evropských
zemích a Americe. Dále se práce zabývá zednářskou symbolikou, která je
neoddělitelnou součástí tohoto bratrstva, a nelze bez ní jejich fungování dostatečně
pochopit. Důležitou kapitolou jsou i zasvěcovací ceremoniály a rituály, které dokreslují
celkovou představu o svobodných zednářích. V závěru práce je uvedena analýza vztahu
bratrstva a církve v historickém kontextu či postavení žen mezi zednáři. Práce je
ukončena rozborem toho, jak současná společnost zednáře vnímá.
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Abstract
Freemasonry in the Course of the History.
The present work deals with the historical development and function of the organization
of the brotherhood of Freemasons. Based on the available literature, this work tries to
summarize especially the mythical aspects of the modern history of the organization
after 1717. An emphasisis placed on the development of the English and French
Freemasonry, but this work also briefly introduces the reader to the situation in other
European countries and in America. Furthermore, the work deals with Masonic
symbolism, which is an integral part of the organization and certainly essential to a
sufficient understanding of the organization. An important chapter deals with initiation
the ceremonies and the rituals that illustratethe general idea of Freemasons. In
conclusion, the paper presents an analysis of the relationship between the organization

and the Church, in historical context, and the position of women amongthe Masons. The
work also concludes with ananalysis of how contemporary society perceives Masons.

Keywords
freemasonry, ritual, symbol, masoniclodge, secretsocieties, enlightenment, history.

Počet znaků (včetně mezer): 168 326

Poděkování
Ráda bych poděkovala zejména vedoucímu mé práce, panu Prof. PhDr. Jaroslavu
Čechurovi DrSc. za cenné podněty, rady a jeho vstřícný přístup. Své rodině a okolí za
konstruktivní kritiku a v neposlední řadě bych chtěla poděkovat i šéfovi baletu
Severočeského divadla Mgr. Vladimírovi Nečasovi za jeho schovívavost a umožnění
studia.

Obsah
Úvod ............................................................................................................................. 9
1 Úvod do svobodného zednářství .......................................................................... 10
1.1 Definice svobodného zednářství................................................................... 10
1.2 Organizační struktura zednářství .................................................................. 13
1.2.1 Lóže ....................................................................................................... 13
1.2.2 Obedience .............................................................................................. 14
1.2.3 Hodnosti v lóži ...................................................................................... 14
1.2.4 Chrám .................................................................................................... 15
1.3 Zednářské rity a stupně zasvěcení ................................................................ 15
1.3.1 Nejznámější rity/ systémy ..................................................................... 15
2 Historie zednářství ............................................................................................... 18
2.1 Obecná historie ............................................................................................. 18
2.2 Teorie vývoje z templářského řádu .............................................................. 18
2.3 Vývoj zednářství z kamenických cechů ....................................................... 20
2.4 Počátky zednářství do roku 1717 ................................................................. 22
2.4.1 Dochované dokumenty.......................................................................... 22
2.4.2 Vznik ve Skotsku .................................................................................. 24
2.5 Přelom 16. a 17. století ................................................................................. 25
2.5.1 William Shaw a jeho stanovy................................................................ 25
2.6 Nové názory a trendy 17. století ................................................................... 26
2.7 18. století, Vznik anglické Velkolóže,.......................................................... 27
2.7.1 Charakteristika společnosti v 18. století................................................ 27
2.7.2 Vznik anglické Velkolóže ..................................................................... 28
3 Dějiny anglických, francouzských a dalších světových lóží ............................... 30
3.1 Anglie ........................................................................................................... 30
3.1.1 Vývoj zednářství a situace v Anglii na přelomu 17. a 18. století.......... 30
3.1.2 Založení anglické Velkolóže .................................................................. 31
3.1.3 Rozepře mezi anglickými zednáři ......................................................... 31
3.1.4 Andersonovy stanovy ............................................................................ 32
3.1.5 Protizednářské spisy a druhé vydání Andersonových stanov ............... 34
3.1.6 Anglické zednářství v moderní době..................................................... 35
3.2 Francie .......................................................................................................... 35
3.2.1 Situace ve Francii v 18. století .............................................................. 35
3.2.2 Řeč rytíře Andrewa Michaela Ramsaye ................................................ 36
3.2.3 Encyklopedisté ...................................................................................... 37
3.2.4 Vznik lóže Grand Orient de France ..................................................... 37
3.2.5 Slavní členové francouzského zednářství v 18. století a vznik Les
NeufSoeurs .............................................................................................................. 37
3.2.6 Velká francouzská revoluce .................................................................. 38
3.2.7 Zednářství za Napoleona Bonaparte ..................................................... 39
3.2.8 Druhá polovina 19. století ..................................................................... 39
3.3 Krátký exkurz do fungování zednářství v dalších vybraných zemích .......... 40
4 Zednáři v Čechách ............................................................................................... 42
4.1 Vývoj od 14. století ...................................................................................... 42
4.1.1 Hrabě Špork, ......................................................................................... 42
4.2 Založení zednářství v Čechách 18. století .................................................... 43
4.3 Zednářství za vlády Marie Terezie ............................................................... 43
4.3.1 Ignác Born ............................................................................................. 43
6

4.4 Další vývoj.................................................................................................... 44
4.4.1 Brno ....................................................................................................... 45
4.5 Josef II. ......................................................................................................... 45
4.6 Leopold II. .................................................................................................... 46
4.7 František II.................................................................................................... 46
4.8 Vývoj v 19. století ........................................................................................ 47
4.9 Pokračování zednářství ve 20. století ........................................................... 47
5 Zednářská symbolika ........................................................................................... 48
5.1 Rozlišení znak x symbol ............................................................................... 48
5.2 Původ zednářských symbolů ........................................................................ 49
5.3 Základní dělení symbolů .............................................................................. 49
5.4 Tři velká světla (bible, úhelník a kružítko) .................................................. 50
5.4.1 Kniha (V. S. L.) angl. VolumeoftheSacredLaw .................................... 50
5.4.2 Úhelník a kružítko ................................................................................. 50
5.4.3 Kružidlo................................................................................................. 51
5.5 Malé klenoty: úhelnice, vodováha a olovnice .............................................. 51
5.5.1 Vodováha a olovnice ............................................................................. 51
5.6 Další hlavní symboly zednářství .................................................................. 51
5.6.1 Základní symbol vyššího stvořitele....................................................... 51
5.6.2 Chrám .................................................................................................... 52
5.6.3 Sloupy chrámu ...................................................................................... 52
5.6.4 Hrubé a opracované kvádry .................................................................. 53
5.6.5 Lebka a zkřížené hnáty.......................................................................... 53
5.6.6 Písmeno G ............................................................................................. 54
5.6.7 Lóžový koberec ..................................................................................... 54
5.7 Osobní věci zednářů ..................................................................................... 54
5.7.1 Zednářská zástěra .................................................................................. 54
5.7.2 Bílé rukavice ......................................................................................... 55
5.7.3 Klobouk ................................................................................................. 55
5.7.4 Náprsní klenoty a medaile ..................................................................... 55
5.7.5 Meče ...................................................................................................... 56
6 Stupně zasvěcení .................................................................................................. 57
6.1 Zájem o vstup do bratrství ............................................................................ 57
6.2 1. stupeň učeň ............................................................................................... 57
6.2.1 Přísaha (slavnostní slib) ........................................................................ 60
6.2.2 Symboly prvního stupně ....................................................................... 60
6.3 2. stupeň tovaryš ........................................................................................... 60
6.3.1 Symboly druhého stupně ....................................................................... 61
6.4 3. stupeň mistr .............................................................................................. 62
6.4.1 Znaky a symboly 3. stupně.................................................................... 63
6.5 Legenda o Chíramovi ................................................................................... 63
7 Vztah církve, žen a společnosti k zednářům ........................................................ 66
7.1 Zednáři a církev ............................................................................................ 66
7.1.1 První protizednářskémyšlení ................................................................. 66
7.1.2 Klement XII. In Eminenti ..................................................................... 66
7.1.3 Následující papežské buly ..................................................................... 67
7.1.4 Taxilův podvod ..................................................................................... 68
7.2 Ženy a zednáři .............................................................................................. 68
7.2.1 Vliv církve ............................................................................................. 69
7.2.2 Andersonovy stanovy ............................................................................ 70
7

7.2.3 Adoptivní lóže ....................................................................................... 70
7.2.4 LeDroithumain ...................................................................................... 70
7.2.5 Návrat k adoptivním lóžím.................................................................... 71
7.3 Obecné vnímání svobodných zednářů .......................................................... 71
8 Závěr .................................................................................................................... 73
9 Seznam pramenů a literatury ............................................................................... 75

8

Úvod
Tajemní, nevyzpytatelní, nebezpeční či podivní. To všechno jsou slova, kterými by
nejspíše naše společnost charakterizovala svobodné zednáře. Nedůvěra ale většinou
pramení z neznalosti. Jak však poznat bratrstvo, které doposud lpí na zachování svého
tajemství a starodávných rituálech?
Svobodní zednáři jsou skupinou vzdělaných, inteligentních a morálně vyspělých
mužů (dnes již mezi ně mohou patřit i ženy), a jejich hlavními hesly jsou svoboda,
rovnost a bratrství. Pracují na morálním zlepšování sebe samých, ale snaží se i pozitivně
ovlivňovat společnost.
Ve své bakalářské práci jsem provedla exkurz do fungování bratrstva svobodných
zednářů. Základním cílem práce bylo poznat vývoj této skupiny lidí. Ovšem pouhá
historie nestačí. Cítila jsem potřebu rozebrat i některé symboly a rituály, protože:
„Všechno souvisí se vším.“ V úvodu práce věnuji tři kapitoly jejich historii. Za datum
vzniku svobodných zednářů se považuje rok 1717, kdy se spojily čtyři anglické lóže.
Zednáři však fungovali již před tímto datem a teorie jejich vzniku jsou často více než
mytizované. Zabývám se dochovanými dokumenty, které podávají svědectví o raném
zednářství. Zaměřila jsem se na dějiny anglických a francouzských zednářů, jejichž
historie a specifický vývoj, podle mého názoru, nejvíce ovlivnily vývoj v ostatních
zemích. Čtvrtou kapitolu též věnuji historii, a to českému svobodnému zednářství do
počátku 20. století. Zednářství v historickém kontextu je zajímavým fenoménem,
protože jim byly často připisovány organizace různých státních převratů a revolucí.
Pravidla zednářů ale zakazují protivit se vládnoucí autoritě a debatovat v lóžích o
politice. Velkým krokem vpřed byly zednářské inovativní myšlenky v dobách
absolutistických panovníků. Byli spojováni s osvícenskými myšlenkami a názory
takových myslitelů, jako byl Voltaire, Rousseau či Montesquieu. (Všichni tito muži byli
členy zednářských lóží). V té době byly zednářské názory a učení až kacířské. Dnes je
vnímáme jako skupinu ctnostných lidí, od kterých bychom se měli všichni učit. Kromě
historie jsem se rozhodla zpracovat i zednářskou symboliku, iniciační rituály do
zednářských stupňů a také vztah různých sociálních skupin (jako je církev, ženy nebo
dnešní obyčejná společnost) k zednářům. Domnívám se, že tato témata jsou nezbytná
k celkovému pochopení práce zednářů. Ve své bakalářské práci tak podávám ucelený
pohled na svobodné zednářství, jako na velmi zajímavou skupinu osvícených lidí.
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1 Úvod do svobodného zednářství
1.1 Definice svobodného zednářství
Definovat termín svobodné zednářství není příliš snadné, jelikož jednoznačná a
obecně uznávaná definice neexistuje. Je to zapříčiněno tím, že člověk nezednář nemůže
nikdy pořádně proniknout do tajů pravého zednářství (ač je dnes již k dispozici velké
množství informací) a člověk zednář je vázán přísahou o mlčenlivosti a nesmí tajemství
vyzradit. Zednářství totiž nenabízí možnost „jen si to vyzkoušet“ a jeví setudíž jinak
lidem zvenku a zevnitř.
Svobodné zednářství je organizace, složená z čestných a morálních lidí. Mezi
jejich hlavní hodnoty patří tolerance, bratrství, spravedlivost, solidarita, svoboda a
rovnost. Podobná je i charakteristika uvedená v německé zednářské příručce
svobodného zednářství.1S další definicí se setkáváme v ústavě anglické Velkolóže,
podle níž je zednářství: „Systém mravnosti, zahalený do alegorií a osvětlený
symboly.“2Dalšími principy zednářství jsou zákony, pořádek, sebekázeň, umění podřídit
se autoritě (organizovaná struktura, nikoliv anarchie) a také je zednářství pojítkem
jednoty lidí. Všichni svobodní zednáři se považují za rovnoprávné, bez ohledu na
společenské postavení. Respektování morálního zákona a vzájemná snášenlivost
různých názorů jsou prostředky k navázání upřímného přátelství mezi jedinci, kteří by
se jinak nepotkali, či k sobě jinak nenašli cestu. Každý má jistotu, že se v lóži může
svobodně vyjadřovat a ostatní ho budou poslouchat a zabývat se jeho myšlenkami.
Svobodní zednáři jsou společnost filozofická a filantropická. Usilují o uplatnění
principů humanity a poskytují podporu a pomoc všude tam, kde se lidstvo rozvíjí na
základě těchto ideálů. Zednáři uznávají lidskou důstojnost, přirozenost a právo člověka
na svobodu takovou, jakou si zaslouží.3 Neuznávají nic, co by člověka stavělo pod
úroveň jiných lidí, až na nevědomost, omezenost, nízkost a zločin. Staví se na stranu
dobra a bojují proti zlu. Zabývají se hledáním pravdy, která zde však není chápána ve
smyslu dogmatickém. To je jeden z bodů, ve kterém se zednářství liší od náboženství.

1

Je to bratrstvo, úzce spojených mužů, kteří pracují pro dobro lidstva s použitím symbolů. Jejich zednické
a stavitelské umění je z velké části převzaté, ale svou prací se pokoušejí sami sebe a zbytek lidstva
mravně zušlechťovat. Snaží se tak vybudovat společnosti lidí, jakou tvoří oni sami, v níž by bylo všechno
společné.
2
Manfred LURKER, Slovník symbolů, Praha 2005,s. 582.
3
To neznamená, že by osvobozovali zločince a provinilé lidi, kteří si odpykávají svůj trest.
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Pro každého zednáře by mělo být hlavní individuální hodnotou jeho vlastního svědomí.
Svobodu chápe zednář jako způsob jednání a myšlení.4Dalšími principy zednářství jsou
budování a práce. Zde záleží na konkrétních lóžích, jak toto pravidlo používají.
Puritánské lóže se zabývají jen mravním pokrokem jedince a nedovolí politické
uvažování. V románských zemích naopak mají lóže zájem i o veřejné záležitosti. Nesmí
však provádět žádnou politickou propagandu. Mohou ale svobodně přemýšlet o svých
názorech. Jednou z hlavních zásad je zákaz debatování v lóži o náboženství a
politice.Na těchto tématech se totiž většinou není možné shodnout(pokud je dodržována
zásada tolerance, svoboda myšlení a projevu).
„Vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům.“5Tento výrok z Bible
poukazuje na celoživotní snahu o duševnía intelektuální vzdělávání. Zednáři se tímto
tvrzením řídí, ale také využili jeho alegorii neopracovaného kamene (jeden
z nejpoužívanějších zednářských symbolů). Usilují o pokrok, jak individuální, tak
kolektivní. Rozvíjejí i duchovní hodnoty, které dnešní materiální civilizace často
přehlíží.
Otázka víry jednotlivce není striktně určena a ponechává každému svobodu
výběru (pokud však nejde o nebezpečné či agresivní náboženství). Zednářství nehlásá
žádné učení, ale nechává každého, aby přijal to, co považuje za správné. Obecně však
platí, že svobodný zednář musí věřit v nejvyšší bytost zvanou Velký architekt
Všehomíra.6Již James Anderson, zakladatel moderního zednářství uvádí, že je důležité,
aby zednářští bratři byli poctiví a dobří muži, čestní a spravedliví, klidně i s různým
vyznáním.
Zednáře mezi sebou spojuje jejich bratrské přátelství a společné zájmy. Hlavní
povinností zednáře je být poslušen morálnímu kodexu (zde naráží Anderson na
myšlenky svého současníka Jamese Locka a jeho zásady společenské smlouvy a
přirozeného práva všech lidí). Tyto myšlenky se dostaly do zednářství hlavně díky
londýnské

Královské

společnosti.

Ohlašují

mutatismutandis7

a

myšlenky

o

univerzálnosti mravního zákona. Zednářství hlásá individualismus a nezávislost
myšlení. „Zednář,… jestliže správně uchopil Umění, nebude nikdy stupidatheist
(omezeným ateistou), ani irreligious libertine (bezbožným prostopášníkem).“8
4

Každý zednář musí najít své řešení, což je ona cesta svobody.
1 Pt, 2, 5.
6
Někdy se také používá spojení Velký architekt Vesmíru.
7
Když se změní to, co se má změnit.
8
Cesty svobodného zednářství, Praha 2001, s. 35.
5
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Zednářství přes všechny možné podobnosti není sektou ani církví, jak se mnozí
mylně domnívají. Pokud by bylo sektou, musela by existovat nějaká dogmata a
pravidla, omezující svobodu jednotlivce. Například by nebylo možné, jen tak od
zednářů odejít. Jejich zásady se neshodují ani s pravidly církevních organizací.
Jaké typy lidí tedy lze mezi svobodnými zednáři potkat? Vzhledem k pečlivému
výběru adeptů se minimalizuje riziko vstupu nemorálních a omezených lidí do lóže.
Snaží se zabránit vstupu kariéristů do lóže, ti totiž nemají čas, nechodí na schůze lóže a
nemohou tak dostatečně proniknout do tajů zednářství. V lóžích tedy můžeme najít
běžné lidi, kteří se vyznačují praktikováním zednářských ideálů. Vstupují tam lidé, kteří
jsou spokojeni se svým životem, žijí slušně a morálně, dále lidé, kteří touží po
sebezdokonalování. Také příslušníci jiných náboženství9 či racionalisté, kteří se snaží
svobodní zednářství využít jako protipól ke klerikálnímu imperialismu. Intelektuálové
zde mohou svobodně myslet a věnovat se bádání, aniž by se museli obávat pohrdání a
odsouzení společnosti. Konzervativci zde nacházejí své oblíbené tradiční hodnoty,
neslučitelné s komunismem, ateismem a materialismem.
Svobodné zednářství je společnost pluralistická. Její základy vycházejí z
dlouholeté tradice a symbolů. Mezi nejzákladnější patří kružítko a úhelník, které
odkazují na údajné předchůdce dnešních zednářů, kameníky. Ti začali postupně mezi
sebe přijímat i spekulativní členy, pouze teoretické kameníky.
Často zmiňovaným pojmem, v souvislosti s bratrstvem, je zednářské tajemství.
Tradice tohoto pochází ze středověku, kdy bylo nutné udržovat stavitelské umění
v tajnosti. Také existovaly tajné symboly a znamení, kterými se jednotliví kameníci
poznávali mezi sebou a mohli se tak prokázat. V dnešní době platí zásada, že každý
jedinec může odhalit svoje členství v lóži, ale nikdy nesmí odhalit totožnost jiného
bratra. V tomto bratrskému vztahu funguje důvěra, která by měla fungovat i mezi
lidmi.10 Zednáři nesmí vyjevit nic z prací, které se konají v lóži. Všeobecně tajné věci
vyvolávají v lidech nadšení a touhu tajemství rozluštit. „Především je nutno zdůraznit,
že stojíme před společností iniciační, a tudíž svým učením uzavřenou a nikoliv tajnou.
9

Tato otázka náboženství již dnes není tolik aktuální, jako tomu bylo dříve. V moderních zemích již
nikdo nikoho nesoudí za to, které náboženství vyznává. V minulých stoletích tomu tak však nebylo, jak
sami víme z historie. Z důvodu tolerance k jiným náboženstvím, byli zednáři často pronásledováni církví
jako kacíři.
10
Cituji zde odpověď na dopis od tajemníka lóže Národ „… Pokud se svobodný zednář rozhodne vlastní
identitu rozkrýt, není to žádnýproblém, ale nikdy, pod hrozbou trestu, nesmí označit jiného člena
řádu. Rozkrytím své identity nebudeme ani lepší ani horší, jen se v očíchnevzdělaných primitivů stáváme
terčem „zájmu“, který bývá vesměs negativněa spekulativně orientován. V mnoha směrech je v
konzumní,materialistické společnosti vnímána citlivost a slušnost, jako slabost.“

12

Dodejme ještě, že tajné společnosti sledují nejčastěji profánní cíle, politické záměry,
zatímco iniciační organizace nehledá než spirituální poznání.“11Lidé se často
domnívají, že člověk přijetím mezi zednáře obdrží nějaké obskurní tajemství, ale
iniciací se člověku umožní uvědomit si, že jediné tajemství je uvnitř jeho samotného.
Hledej a najdeš. Jako všechny ostatní symboly je i iniciační poselství vykládáno a
prožíváno každým jednotlivcem jinak.
Na závěr této části uvádím definicí zednářství, která vystihuje jeho podstatu.
„Svobodné zednářství je cesta zdobená ornamenty starobylého kamenického řemesla,
slepá vůči náboženskému vyznání, etnickému a společenskému původu, cesta, která vede
k mravní dokonalosti, lidství a lásce.“12

1.2 Organizační struktura zednářství
Svobodní zednáři jsou řádem demokratickým (nejdříve je na stupni důležitosti
sám člověk zednář, poté lóže a nakonec zednářská mocnost). Veškeré funkce, spojené s
pravomocemi, jsou volené a vždy časově omezené.

Být členem této organizace

znamená mít povinnost vůči ostatním, vůči sobě, a i vůči řádu.
1.2.1 Lóže
Základní stavební jednotkou této organizace je lóže. „Lóže jest místo, kde se
shromažďují zednáři k práci, k ponaučení a k zdokonalení v pravdách starobylého
učení.“13 Jedná se o skupinku alespoň sedmi zednářů, kteří se schází k rituálním pracím,
praktikují ceremoniály a zasvěcují nové členy. První zmínku o termínu lóže najdeme při
stavbě v opatství ValleRoyal v roce 1278. Bylo tak označováno místo, kousek od
staveniště, kde kameníci odpočívali. Dnes se v lóži projednávají historická, filosofickáči
symbolistická témata. Dále aktuální kulturní či vědecké problémy. Jak již bylo uvedeno
výše, v lóžích je zakázáno mluvit o politice a náboženství (někdy se tento zákaz
porušuje, ale debata nesmí nikoho diskriminovat a překročit slušnost jednání). Lóže je
samostatným subjektem a vůči svým členům uplatňuje právo vnitřní disciplíny. To však
neznamená, že lóže diktuje svým členům pravidla, které by omezovaly lidskou
důstojnost. Lóže pouze pomáhá poznat svým členům mravnost a správnou cestu. Vůči
jiným lóžím vystupuje jako rovnoprávný partner. Každá lóže má své jméno, které
dostane při založení. V rámci jedné obedience by se neměly lóže jmenovat totožně.
Jména často vyjadřují nějakou vlastnost nebo symbol nebo je lóže pojmenovaná po
11

PierreBAYARDE, La symbolisme maçonniquetraditionnel, tomeIer, Edimaf, 1987, cituji podle
TomášeSRBA, Řád svobodných zednářů 1, Praha 2001, s. 48.
12
TimDEDOPULOS, Svobodní zednáři, Praha 2006, s. 13.
13
Staré povinnosti svobodných zednářů, Bratislava 2013, s. 16.
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nějaké významné osobnosti (to by se sice nemělo stávat, ale například v Čechách
existovaly lóže Jana Ámose Komenského nebo Alfonse Muchy). Lóže má také své
matriční číslo. To jí uděluje její obedience. Lóže při založení obdrží od velkolóže
dokument, tzv. patentní listinu.14V souvislosti s lóžemi je často uváděn pojem orient.
Jde o místo, kde se lóže zakládají a symbolicky odkazuje na východ, odkud přichází
světlo. Do profánního světa se odtamtud šíří moudrost.
1.2.2 Obedience
Další jednotkou stojící nad lóží je obedience. Samostatně fungující lóže jsou
svrchované a vytvořením velkolóže na ní přenechávají část své suverenity. Je to
administrativní federace několika lóží. Velkolóže má danou strukturu a je vedena
zvoleným předsedou, velmistrem. Pro vznik obedience jsou nutné alespoň tři
symbolické lóže. Jsou povinny oznamovat obediencím počty svých členů, platit
stanovené poplatky a nahlašovat jména adeptů k přijetí. Obě dvě strany by si měly vyjít
vstříc a plnit své povinnosti. Obedience dělíme na dva typy, první s názvy velká lóže15 a
druhý zvaný velký orient.16 Dále se obedience rozdělují na mužské, ženské a smíšené.
1.2.3 Hodnosti v lóži
Fungování lóže zajišťují volení hodnostáři. V čele stojí ctihodný mistr, který je
tím nejzkušenějším bratrem.17 Členové ho musí respektovat, protože je to on, kdo řídí
ceremonie, reprezentuje lóži a má právo řešit kázeňské přestupky členů své lóže. Je
většinou volen na jeden rok, ale běžně zůstává ve své funkci déle (nejčastěji tři roky).
Jeho nástroji jsou kladívko (symbol pravomocí) a plamenný meč, což je symbol
duchovní autority.Klenotem jeho funkce je trojúhelník, uvnitř s okem nebo s písmeny
JHVH a paprsky. Dalšími hodnostáři jsou dozorci. Je to párový úřad, fungují ve dvojici.
Dbají na dodržování povinností a jsou k ruce mistrovi. Také mají na starost mladé učně
a tovaryše. Jejich symbolem je též kladívko. Klenotem prvního dozorce je krokvice a
druhého je olovnice. Další důležitou hodností je řečník. Dbá na zákony a pravidla
zednářů. Může zastupovat žalující stranu v zednářských sporech a jako jediný má právo,
promluvit bez požádání o slovo (to by se však mělo dít jen v nutných případech).
Řečník též formuluje problémy, o kterých se v lóži diskutuje nebo hlasuje. Následuje

14

Je tam jméno lóže, jméno mocnosti, která jí to udělila, matriční číslo a místo, kde byla lóže založena a
kde bude pracovat a někdy další údaje. In T. SRB, Řád svobodných zednářů 1, s. 89.
15
Velká lóže shromažďuje lóže pracující ve stejném ritu. In T. SRB, Řád svobodných zednářů 1, s. 111.
Velká lóže shromažďuje lóže pracující ve stejném ritu.
16
Velký orient shromažďuje lóže pracující v různých ritech. In. T. SRB Řád svobodných zednářů 1, s. 111.
17
Jeden člověk může být mistrem pouze v jedné lóži.
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hodnost sekretáře neboli tajemníka. Ten provádí administrativu a zapisuje to, co se
projednávalo na setkáních. Uchovává korespondenci, zápisy a všechny podstatné
dokumenty. Jeho klenotem jsou dvě zkřížená brka. Povinností dveřníka je hlídat vstup
do lóže. Někdy je zvykem, aby se dveřníkem stal odstupující mistr, z důvodu zednářské
pokory. Žádná činnost totiž není podřadná. Jeho klenotem je meč. Dalšími důležitými
osobami v lóži jsou ceremoniář, pokladník a špitálník (almužník či samaritán). Obsah
jejich činnosti vyplývá z jejich pojmenování. Důležitou pravomoc v lóži mají také
lóžoví soudci.
1.2.4 Chrám
Zednáři se scházejí v chrámu. Může to být jak speciálně upravená budova, tak i
pouhá uzavíratelná místnost, která je vybavená zednářskými předměty a zařízena podle
tradice a potřeb obřadů. Na rozdíl od dřívějších dob, kdy se zednáři scházeli
v hospodách, mají zednářské lóže dnes k dispozici vlastní sály, často i vlastní budovy.
Interiér chrámu pak odpovídá bohatství a důležitosti lóže. Není nezbytně nutné, aby
vybavení bylo všude stejné, protože mápouze symbolický charakter, který odkazuje na
zednářské legendy a hodnoty. Při ceremoniálech je osobní prožitek důležitější než
správná vizuální podoba věcí. Označení chrám odkazuje nachrám Šalamounův a na
průběh jeho výstavby. Legenda o stavbě Šalamounova chrámu se prolíná celým
zednářstvím. Chrám mimo jiné znázorňuje i otevřenost a bratrství.

1.3 Zednářské rity a stupně zasvěcení
Původní zednářství, vyvinuté z tradic operativních zednářů/ kameníků, mělo
pouze tři základní stupně zasvěcení,18 a toučeň, tovaryš a mistr. Tyto tři stupně se
označují jako Johannisovo zednářství nebo se používá termín modré zednářství.
„Systematicky, pomalu, ale vytrvale jsou Johannisovy lóže hierarchicky zatlačovány
dolů, aby vyšším stupňům zasvěcení sloužily pouze jako podnožka.“19
1.3.1 Nejznámější rity/ systémy
1. Staroanglický systém
Jeho varianty jsou: Schröderův (Hamburský) systém, Feβlerův systém a neutrální
systém.
2. Novoanglický systém
Je paradoxně, vzhledem ke svému označení, starší než staroanglický. Je založen
na vylučování slabých článků řetězu bratrů.
18

V dávných dobách byly jen dva stupně učeň a tovaryš. To vycházelo z toho, že v cechu bylo spousta
učedníku a tovaryšů, ale mistr jen jeden.
19
Latomia (ročník 1896, svazek 22.).
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3. Yorský ritus neboli americký systém (směs novo- a staro- anglických systémů)
Jedná se o konzervativní ritus. Dělí se na ritus anglické Velkolóže, ritus skotské
velké lóže, ritus newyorské velké lóže, ritus irské velké lóže a ritus kubánské Velkolóže
a další. Kromě tří stupňů modrého zednářství navazují další stupně, jako stupně Royal
Arch, Mark Master a KnightsTemplar.20 Ty se rychle přenesly do amerického
zednářství. Tento ritus je charakterizován jako křesťanský (i když čerpá zejména
z hebrejských posvátných knih a židovských spisů, např. Josepha Flavia).
4. Skotský ritus starý a přijatý (anglicky Ancient and AcceptedScottish Rite,
francouzsky Rite EcossaisAncient et Accepté)
Tento ritus je nejrozšířenějším a je označován jako iniciační a tradiční. Má 33
stupňů zasvěcení, které vznikly nejspíše v 18. století ve Francii. Klade na člena vysoké
nároky v intelektuálním a morálním rozvoji. Jeho stupně jsou:

Symbolické
lóže

Lóže dokonalosti

1. učeň

4.
Tajný
mistr

2. tovaryš

5.
Dokonalý
mistr

3. mistr

6.
Důvěrný
sekretář

20

9.
Mistr
vyvolený
devíti
10.
Slovutný
vyvolený
patnácti
11.
Vznešený
vyvolený
rytíř

12.
Velký
mistr
architekt
13.
Rytíř
královské
klenby
14.
Velký
vyvolený,
dokonalý
a
vznešený
zednář

Kapituly
růže
a
kříže
15.
Rytíř
východu a
meče
16.
Kníže
Jeruzalém
ský
17.
Rytíř
východu a
západu

7.
Dozorce a
soudce

18.
Rytíř růže
a kříže

8.
Intendant
staveb

19.
Velký
kněz

Areopagy Kadosh

20.
Ctihodný
mistr všech
lóží
21.
Noachita
neboli
Pruský rytíř
22.
Rytíř
královské
sekery

23.
Představený
svatostánku
24.
Kníže
svatostánku
25.
Rytíř
měděného
hada

26.
Trojiční Skot
neboli Kníže
milosrdenství
27.
Velký
komandér
chrámu
28.
Rytíř Slunce
29.
Velký Skot

JayKINNEY,Svobodní zednáři, Praha 2010, s. 120.
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sv. Ondřeje
30.
Rytíř
Kadosch
31.21
Velký
inspektor
inkvizitor
komandér
32.
Vznešený
kníže
královského
tajemství
33.
Svrchovaný
velký
generální
inspektor

Pro vysoký počet stupňů se většinou nepracuje ve všech a často se přeskakují.
Některé stupně mají rozsáhlé iniciační obřady, jiné nikoliv, proto se do některých
zasvěcuje a do nějakých je postup sdělen ústně. Ve Skotském ritu jsou z vyšších stupňů
adepti nejčastěji zasvěcováni do 4., 12., 13., 14., 18., 28., 30., 31., 32. a 33. stupně.
Dílny stupňů 31., 32. a 33.22 se scházejí pouze na svolání nejvyšší rady. Jejich činnost je
řízena přímo velkými hodnostáři Nejvyšší rady. Ta stojí v čele ritu. Tvoří ji nejméně
devět, maximálně třicet tři členů. Vedoucím Nejvyšší rady je hodnostář s titulem
Svrchovaný velký komandér. Rada uděluje všechny vyšší stupně, počínaje 4. a konče
33. První tři symbolické stupně mají na starost obedience, ale rada má právo, se k
jejich činnosti vyjádřit. Vydává oficiální stanoviska jurisdikce a ritu navenek, v rámci
svého teritoria. Ve své jurisdikci má veškerou zákonodárnou i výkonnou pravomoc.
Schvaluje znění všech používaných rituálů. Může dokonce potrestat provinilého
bratra(buď zákazem vstupu do lóže na nějaký čas, nebo odebráním stupně).
5. rity Misraï, Memphis a další
Jsou založeny na okultních a magických rituálech. Členové jsou zasvěcování až
do 90. (někdy až do 97. stupně). Považují se za pochybné. Jako další, ne příliš
důvěryhodné rity, se uvádějí Hermetický ritus, Martinistický ritus a Swedenborgův
ritus.23

21

Podle T. Srba jsou poslední tři dílny nazývány: 31. stupeň: tribunály, 32. stupeň: konsistoře, 33. stupeň:
rady. In Tomáš SRB, Řád svobodných zednářů 2, Praha 2003, s. 36.
22
Obecně nazývají administrativními stupni a nebývají permanentními lóžemi.
23
T. DEDOPULOS, Svobodní zednáři, s. 23.
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2 Historie zednářství
2.1 Obecná historie
Dějiny svobodných zednářů, jsou plné legend a historických „faktů“. Zednáři se
však sami svou historií vědecky zabývají. Neexistuje ale bohužel dochovaná jednotná
myšlenkao vzniku této organizace, ale pouze několik domněnek, které se od sebe
odlišují. První říká, že zednáři navázali na řád templářských rytířů, který byl ve 14.
století násilně rozpuštěn francouzským králem Filipem IV. Sličným. Podle druhé teorie
jsou zednáři pokračovatelé řemeslnických cechů ze středověku. Této teorii napomáhá i
slovní spojení „svobodný zednář“ (v angličtiněfreemason), což znamená kameník,
pracující s neotesaným, křídovým kamenem, tj. „free mason.“ Mezi další teorie patří, že
původ zednářství lze hledat v bájné Atlantidě, odkud se dostalo do Egypta24, Persie,
Řecka, Říma a následně bylo Kelty přeneseno až na dvůr krále Artuše. Odvážnější
teorie tvrdí, že počátky zednářství se dají najít již v Bibli, konkrétně prvním zednářem
měl být Adam.25Možná měli ze začátku i blízko k řádu rosenkruciánů, ti se však více
zabývali alchymií.

2.2 Teorie vývoje z templářského řádu
Podle teorie vývoje z templářského řádu, jsou svobodní zednáři pokračovateli
řádu chudých vojáků Krista a Šalamounova chrámu (založen 1118), známého jako
templáři.26Řád založili Gottfried z Bouillonu, Hugo de Payens a Gottfried de Saint
Omer. Soupeřili s Rytíři sv. Jana.Mateřskou zemí templářů byla Francie. Složili řeholní
slib (ač nebyli mnichy), že budou ochraňovat poutníky, mířící do Svaté říše a bojovat
s nekřesťany. Nejprve chudý klášterní řád se po přestěhování na Chrámovou horu
v Jeruzalémě stal velmi bohatým řádem. Získali dokonce i přístup k jeskyním pod
Chrámem pro ustájení koní. Později se začalo proslýchat, že tam rytíři nalezli poklad a
dokumenty uschované židy. Templáři získávali vědomosti východní kultury a nejen, že
se Saracény bojovali, ale navazovali s nimi diplomatické vztahy a vedli tajná jednání a
schůzky. Rytiny na jejich chrámech dokazují, že znali astrologii, alchymii, geometrii,
numerologii a astronomii. Tyto vědy byly vdobě hlubokého křesťanství tabu a bylo
24

Tato teorie je založená na tom, že pyramidy mají na svém vrcholu pyramidion, což je egyptská forma
vrcholového klenáku, jaký byl používán i středověkými staviteli. Dále např. W. A. Mozart použil ve své
Kouzelné flétně některá egyptská tajemství, jako bylo zasvěcování vodou, ohněm a další.
25
Podle ústavy Jamese Andersona.
26
Originální latinský název zní: PauperescommilitoneschristitempliqueSalomonici.

18

nutné je skrývat. Existují i takové názory, že templáři našli tehdy i dokumenty, které
nebyly v souladu s Biblí a oficiálním učením církve, a tak musely zůstat ukryty.
Křesťanské království v Jeruzalémě bylo zničeno v roce 1137 v důsledku
špatných rozhodnutí tehdejšího velmistra Gérarda de Rideforta. Po prohrané bitvě u
Akkonu a obsazení Jeruzaléma se templáři v roce 1291 stáhli na Kypr, kde založili
hlavní velitelství. Protože již neplnili původní poslání, začal se jejich vliv projevovat
v jiných oblastech. Začali bohatnout. Přijímali do svých řad majetné šlechtice, kteří jim
věnovali mnoho darů, půdy a financí.27 Templáři získávali území i díky bitvám
(například za pomoc Španělsku při vyhánění Maurů, získali obrovské území půdy). Byli
středověkými diplomaty, mezinárodními poradci, bankéři, majitely flotil a pány
přístavů. Ve 14. století vlastnili až 9000 hradů a opevněných evropských tvrzí.Byli
dokonce tak mocní, že jim v roce 1139 papež Innocenc II. poskytl nezávislost na všech
světských a duchovních autoritách, samozřejmě kromě papeže. Později, roce 1261 je
papež Alexandr III. zbavil desátků.
Bohatství nakonec způsobilo konec řádu. Zadlužení panovníci a šlechtici si začali
od templářů půjčovat. Francouzský král Filip IV. Sličný z rodu Kapetovců po celou
dobu své vlády bojoval s dluhy. Zaváděl různá opatření, týkající se hlavně placení daní.
Dostal se do konfliktu s papežem Bonifácem VIII., ale spor byl ukončen, protože papež
byl unesen a brzy po tom zemřel. Další papež Benedikt XI. také zemřel za záhadných
okolností. Následující papež Klement V. byl již podporován králem.
Sám Filip IV. Sličný si od templářů vypůjčil spoustu peněz, a protože nezvládal
splácet, nebylo pro něj nic jednoduššího, než nechat řád odstranit. Označil templáře,
s pomocí papeže Klementa V., za kacíře. Obvinil je, že se oddávají nekřesťanským a
perverzním rituálům. Například jim bylo připisováno vyznávání ďábla a tzv.
Bafometa.28 Nikdy se však nepodařilo tato obvinění prokázat. Situace ale nebyla
jednoznačná. Templáři sice věřili v jediného Boha, ale zároveň tvrdili, že se současné
křesťanství odvrátilo z původní myšlenky špatným směrem a změnilo se na organizaci,
prostřednictvím které Řím ovládá svět.

27

V té době bylo naprosto běžné, že ti, kdo nemohli službě Bohu zasvětit život, ale přesto si chtěli zajistit
místo v nebi, mnohdy bohatě obdarovávali církev, konkrétně klášter či řád. In David V. BARRETT, Atlas
tajné spolky. Praha 2010, s. 24.
28
Jeho význam není jednotný. Někdy byl vykládán jako Petrovo zapření Ježíše. Někteří zase tvrdili, že je
to symbol pro ďábla. Francouz EliphasLévi ztvárnil Bafometa, jako bytost s hlavou kozla, mezi jeho rohy
stoupají sírové výpary z hořícího pentagramu, který má na čele. Někdy se také zobrazoval, s ženským
tělem a křídly, sedící na černé kostce. Kozlí nohy měl podložené zeměkoulí a trup porostlý šupinami
mořské panny.
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V noci 13. října 1307 byli templáři zatčeni a uvězněni. Proces s nimi trval 7 let,
během nichžjim byl zabaven majetek a řád zrušen. Vypráví se, že velmistr řádu Jacques
de Molay svolal hodnostáře na tajnou sešlost k sobě do cely a určil čtyři vyvolené, kteří
měli pokračovat v díle a spravovat řád. Jih měl být řízen z Paříže, sever ze Stockholmu,
východ z Neapole a západ z Edinburghu.29 Nakonec však byla většina rytířů upálena a
zbytek zemřel na následky mučení.30 Legenda hovoří o tom, že oné noci v roce 1307
velká část templářů utekla do Skotska na západní pobřeží Argyllu.31 Robert Bruce
(později král Robert I. Skotský) byl totiž exkomunikován papežem, a tak mohli templáři
jít do Skotska, kde papežův vliv nebyl tak silný. Později, když Robert vyhrál válku a
zajistil Skotsku nezávislost, musel papeži dokázat, že v zemi žádní nejsou kacířští
templáři. Podle některých domněnek to tedy vyřešil tak, že přejmenoval templáře na
svobodné zednáře, tudíž řád mohl ve své existenci pokračovat. Údajným důkazem
pravdivosti této legendy je vysoký počet templářských náhrobků na hřbitovech
v Argyllu. Templáři uprchlí do Španělska se spojili s řádem Montessa a v Portugalsku32
se přejmenovali na Kristův řád. Teorii vzniku společnosti zednářů z templářského řádu
však odsoudil roku 1782 zednářský kongres ve Wilhelmsbadu. Mezi lidmi se však tato
legenda šířila dál, zejména v období romantismu, kdy se gotické hrady a rytířské ctnosti
těšily velké oblibě.

2.3 Vývoj zednářství z kamenických cechů
Ve 13. století stavělo jen málo kamenných staveb. Šlo pouze o katedrály, kostely
nebo hrady, jejichž objednavatelem byl král, případně šlechta, která měla královské
povolení stavět obranné hradby z kamene. Tudíž tehdejšími zaměstnavateli kameníků
byla církev, král nebo šlechta. Kameníci byli vyjmuti z jurisdikce místní vrchnosti, což
jim poskytl císař Rudolf Habsburský v roce 1275.
Kamenické symboly se udržovaly v tajnosti, ale jsou často vyobrazené na jejich
stavbách. To proto, že nezasvěcení lidé nerozuměli jejich významu a nehrozilo tak
prozrazení. Existují například i zobrazení Krista, jako svobodného zednáře.
Cechy zedníků, stavitelů a kameníků byly formovány převážně ve 13. -14. století.
V Anglii byli známí jako Mistři kameníci, ve Francii se dělili na Děti otce

29

J. RIDLEY, Svobodní zednáři, s. 35.
Jacques de Molay měl během své smrti na hranici, proklít krále i papeže. Podle historických faktů oba
do roku zemřeli.
31
Poté se někteří usadili na východě ve městě Aberdeenu.
32
Portugalský král jim byl nakloněn, přijal zednáře a udělili jim svolení rekonstituovat řád pod jiným
jménem. In J. RIDLEY, Svobodní zednáři, s. 35.
30
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Soubise33,Děti mistra Jacquese/Jakuba34 a Děti Šalamounovy35. Jejich následovníci jsou
známí pod názvem Les Compagnos des Devoirsdu Tour de France neboli
Compagnonne. Kameníci žili ve skupině, byli vzdělaní ve svém oboru a spojovalo je
jejich stavitelské tajemství, které je odlišovalo od tehdejší populace. Byli známí svým
systémem vnitřních a vnějších zásad a následných trestů, za jejich neplnění. Bylo
vyžadováno, aby členové věřili v katolickou církev a odmítali kacířství.Museli plnit
všechny úkoly od krále, mít hlubokou úctu k práci a bylo povinno žít morálním
životem.36Bylo zakázáno cizoložství, pobyt venku po osmé večerní hodině, časté
navštěvování hostinců a nevěstinců. Stavitelé, jako jedni z mála, mohli kvůli projektům
a stavbám cestovat po zemi, na rozdíl od svých současníků, kteří se často nepodívali dál
než na kraj své vesnice. Jelikož spolu trávili téměř veškerý čas, ze skupin se postupně
stala bratrství. O jejich životě jsou dochované zmínky i na sochách, kde se sami
zobrazovali a umísťovali je do svých staveb. Byli skutečnými mistry ve svém oboru.
Uměli používat kompasy, kružidla a olovnice a další pomocné nástroje. Ovládali
geometrii, matematiku, měřili úhly, věděli, jak přenést dvojrozměrný plán do reálné
trojrozměrné stavby a rozuměli zlatému řezu. Znali i tajemství vrcholového
klenáku.37Věřili, že jejich znalosti pocházejí od Boha a znázorňovali ho jako
elegansarchitectusse dvěma velkými kružidly v rukou.38 Kamenické umění bylo
sdělováno pouze ústně a jen některým vybraným jedincům, kteří přísahali, že o něm
nikdy nepromluví. Měli velké množství tajných otázek a odpovědí, kterými mohli
poznat, kdo jsou praví, vyučení kameníci. Vzhledem k ústnímu předávání bylo nutné
mít dobrou paměť (o důležitosti trénování paměti píše William Schaw ve svých
stanovách) a představivost, jelikož se mnoho věcí se předávalo přes symboly. Ty jsou
dodnes jedním z hlavních pilířů zednářství. Kameníci se, stejně jako ostatní cechy,
účastnili o svátcích hraní mystérií pro obec. Mezi hrami byla i legenda o stavbě
Šalamounova chrámu v Jeruzalémě, důležitá a stále se opakující zednářská legenda.

33

Jejich znamením byl uzel a zabývali se čistě křesťanskou tématikou. In Michael z ALBANY - Walid
Amin SALHAB, Templáři a tajná moudrost islámu, Praha 2010, s. 172.
34
V originále„Childrenofmaitre Jacques“. Jejich znamením v katedrálách byl dubový list. In M z.
ALBANY – W. A. SALHAB, Templáři a tajná moudrost islámu, s. 172.
35
Znamením byla pečeť Šalamounova nebo Davidova hvězda (je to v podstatě znamená to sluneční
znamení, horní trojúhelník představuje trojici bohů, lichá čísla jedničku, trojku a pětku, zatímco dolní
trojúhelník představuje svět člověka a sudá čísla dvojku, čtyřku a osmičku. Zabývali se esoterickými
motivy židovského a islámského původu. In M z. ALBANY – W. A. SALHAB, Templáři a tajná moudrost
islámu, s. 172.
36
Dodržovali pravidla řádu svatého Benedikta.
37
Byl to kámen, umožňující stavět masivní a hlavně stabilní stavby.
38
podle Iana Dunlopa.
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Po morové ráně nastal zoufalý nedostatek pracovních sil a kameníci si sami
určovali vyšší mzdy. V reakci na to vyšel zákon o snížení mzdy, s čímž mnozí bratři
nesouhlasili a vstupovali do tajných spolků. Stavitelé se obvykle po dokončení stavby
odebrali zpět do své domovské země, takže v lóžích kameníků byl najednou nedostatek
členů. V reakci na to se rozhodli mezi sebe i členy jiných profesí.
Teorii o transformaci zednářů z kamenických cechů vyvrací J. J. Robinson,
s celkem racionálními argumenty. Uvádí, že cechy působily ve středověku vždy na
jednom místě, kdežto zednářské společnosti měly fungovat po celé Anglii. Dále
poukazuje na to, že cechy bývaly nábožensky založené, obzvláště ty, jejichž
zřizovatelem byla církev. Na rozdíl od toho svobodné zednářství do svých řad přijímá i
vyznavače jiných náboženství, či dokonce ateisty.39

2.4 Počátky zednářství do roku 1717
2.4.1 Dochované dokumenty
Existenci svobodných zednářů do roku 1717 potvrzují dochované spisy. Bohužel
jich však není mnoho a není možné je považovat za příliš závazný pramen.40 Jedním
z těchto dochovaných dokumentů je Halliwellovapíseň, která údajně pochází
pravděpodobně z roku 1390. Nachází se v Buchanově rukopise(z let 1660 – 1680) a
v Dowlandově rukopise (ten byl zveřejněn roku 1815 a původní vznik Halliwellovy
písně datuje do roku 1650). Všechny tyto spisy jsou si podobné. Nacházejí se v nich
důležité myšlenky, ze kterých později čerpá moderní zednářství. Základní je
všemohoucnost nebeského Otce41 (s moudrostí jeho Syna a požehnáním Ducha svatého,
tj. dogma o trojjediném Bohu.) Další nosnou myšlenkou je, že nejen mravnost a
čestnost jsou hlavními úkoly zednářů, ale je třeba znát a studovat i sedmero svobodných
umění.42 Píseň pokračuje líčením historie a domnělého původu kameníků/ zednářů.
Z Bible se dozvídáme, že žil muž Lámech měl dvě ženy a s nimi čtyři děti.43Ty měly
údajně položit základ všech věd na zemi, a protože věděli, že přijde potopa,
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John J. ROBINSON, Zrozeni v krvi, Olomouc 1996, s. 184.
Nejstarší texty v Anglii se zmiňují jen o zednících, a ti jsou považováni za podřadné.
41
Velkého architekta Vesmíru.
42
Mezi ty řadíme gramatiku, rétoriku, dialektiku, aritmetiku, geometrii (která byla považována za
nejdůležitější, vzhledem k jejich potřebě projektovat a pracovat na náročných stavbách, dodnes je jí
zednářství ovlivněno: používání geometrických symbolů, přenesené významy geometrických nástrojů
atd.), hudbu a astronomii.
43
Nejstarší Jábal dělal geometrii a vystavěl domy ze dřeva a kamene. Bratr Júbal ovládal umění hudby,
zpěvu, hry na flétnu. Bratr Túbal Kain zase uměl vyrábět zlato, stříbro, měď. Dcera Naamazase dokázala
tkát.http://www.phoenixmasonry.org/pocket_history_of_freemasonry.htm vyhledáno 21. 3. 2014
40
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zaznamenali své znalosti na sloupy pro další generace.44 Téma a symbolika sloupů byla
značně populární a často se vyskytovala. „V Polychronikonu, starém historickém spisu
benediktinského mnicha RamelphaHigdena ze 14. století, který byl masonům patrně
velmi dobře znám, vzhledem k těsnému spojení zednářů s benediktinským řádem, se
vypráví, že král Zoroaster z Bakrie dal sedm umění a věd vtělit na 14 stoupů, z nichž 7
bylo z kovu a 7 z hlíny.“45Nalezl je Hermareimus (Hermenes, Hermarynes), což je
nejspíše slavný Hermes Trismefistos, syn Tauta (Thóta), v Egyptě uctíván jako Bůh.
Byl považován za otce veškeré moudrosti. Připisují mu jak vynalezení písmových
znaků, tak zavedení náboženských obřadů a věd. Píseň pokračuje biblickým tématem
stavby Babylonské věže, kde měli údajně kameníci vytvořit svůj spolek a dle krále
Nimroda udržovat korektní vztahy mezi sebou a hlavně sloužit svému pánu. V dnešní
době je zvykem pokládat za prvního zednářského velmistra krále Šalamouna, avšak
podle pověsti by jím měl být král Nimrod.
Na ukázku naprostých historických nesrovnalostí uvádím příklad, kdy se objevují
Abrahám a Sára, přicházející do Egypta. Vyučují tam sedmero svobodných umění a
jejich žákem není podle legendy nikdo jiný než slavný Euklides. Je jasné, že současníky
být nemohli. Euklides se následně podle legendy stal mistrem oněch svobodných umění.
Začal vyučovat, jak postavit stavbu z kamene a dal stavitelům některá základní pravidla.
Například oslovení bratře, či věrnost jeden druhému nebo také to, že si zaslouží za svou
práci mzdu. Měli si zvolit nejmoudřejšího z nich svým mistrem, který následně složil
přísahu, každým rokem se scházet. Pověst pokračuje králem Davidem, který zadává
kameníkům stavbu Templum Divini (dnes jeruzalémský Chrám)a po jeho smrti tuto ideu
přejímá jeho syn král Šalamoun. Objevuje se zde často opakovaná legenda o stavbě
Šalamounova chrámu, Chíramovi a jeho učednících. Děj se přesouvá se do středověké
Francie, kde jako podporovatel kameníků vystupuje francký panovník Karel Martel.
Anglie do doby rytíře Sv. Albana kameníky neměla, avšak tento rytíř jim pomohl
prosadit se na ostrovech. Po válkách v 10. století král Athelstan (Aethelstan)a jeho syn
Edwin pak měli oživit kamenické vědy a nechat sepsat knihu všeho dosavadního
známého. Zednáři prý některá ustanovení využívají dodnes. Skládali přísahu, byli jí
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Bible o tom mlčí, ale o Lámechovi se zmiňuje Josephus Flavius ve svých Židovských starožitnostech (v
druhé kapitole knihy I.) http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm vyhledáno 8. 3. 2014.
45
Peter Francis LOBKOWICZ, Legenda svobodných zednářů, Praha 1996, s. 24.
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vázáni a museli se podle toho chovat a dodržovat ji.46 Vymohl jim také, že mohou
jednou za rok uspořádat shromáždění kdekoliv v Anglii.
Z dalších pramenů, souvisejících se zednáři, jsou dochovány anglické rukopisy, a
to Regius(sepsán zhruba v roce 1390, objeven v roce 1830 a uveřejněn roku 1840 J. O.
Halliwellem) a Cooke (z let 1400 – 1410 či 1450 a otištěn byl roku 1861).
Regiovabáseň se skládá ze 794 veršů, které jsou napsané ve staroangličtině a zřejmě
knězem. Pojednává o založení kamenického cechu v Yorku králem Athelstanem
v desátém století. Obsahuje etická přikázání, s nimiž je možné se ve svobodném
zednářství setkat.Cookeův rukopis byl na rozdíl od Regiuse napsán zednářem a zabýval
se výhradně teoretickými otázkami. Dodnes je to velmi zajímavý a inspirující pramen
svobodného zednářství. Poprvé je termín svobodný zednář použit roku 1375, kdy se
v zápisu ze schůze londýnských gild mluví o „freemasons.“ Zmiňuje tam jejich symboly
a stavbu Šalamounova chrámu. Mezi další dochované spisy patří německéŠtrasburské
nebo Řezenské statuty z roku1459.
Historie pokračuje zmínku z roku 1473, kdy cech londýnských kameníku, známý
jako Společnost svobodných zednářů, získal svůj erb. Podobně se, jako jiné londýnské
cechy, stali družstevním obchodním podnikem.
2.4.2 Vznik ve Skotsku
Navazuji zde na začátek této kapitoly, konkrétně na pověst o exilu templářů do
Skotska a jejich následném setrvání v této zemi. Tato legenda se nedá se s určitostí
prokázat, ale Skotsko je zřejmě opravdu zemí, odkud se začalo zednářství šířit. Z ranně
středověkého sdružení kameníků, které nebylo příliš významné (jako byli tehdy např.
kupci), se stala v roce 1475 rozvíjející se korporace. Měli určená pravidla, jako třeba
dobu trvání vyučení učně. Postupně k nim začali vstupovat i nekameníci. Rok 1475 byl
pro skotské zednáře důležitý i proto, že dostali k užívání kapli Sv. Jana Evangelisty
v katedrále St. Gilles v Edinburgu. O tomto máme zprávu ze spisu Stanovy zedníků v St.
Gilles z roku 1491.47 Zednáři se však, mimo tuto katedrálu, scházeli nadále na svých
obvyklých místech.
Vzhledem k tomu, že Anglie a Skotsko byly dvě různé země,48 platily v každých
jiná pravidla. Proto skotské korporace přežily reformaci roku 1559, na rozdíl od
46

„Tuncunus
ex
Senioribusteneatlibrumutilli
vel
illeponant
vel
ponat
manu
supra
librumtuncpreseptadebeuntlegi.“ Tímto způsobem se měla skládat přísaha při přijímání za svobodného
masona. In P. F. LOBKOWICZ, Legenda svobodných zednářů, s. 21.
47
Dále je tam určeno, jak dlouho musí pracovat a jak dlouho je nutno odpočívat v lóži.
48
Sjednoceny v roce 1603, pod jednoho panovníka, ale parlamenty zůstávaly oddělené až do roku 1707.
To způsobilo rozdíl jak v podmínkách, tak v zákonech.
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anglických, které byly na čas zrušeny jako podezřelé organizace. Zednářství se, i přes
všechny překážky,začalo v Anglii rozšiřovat a postupně pronikalo i do jiných
evropských zemí. V té době již existovaly skupiny, podobné zednářským lóžím. Byly to
buď tradiční lóže kameníků (Killwinning), či lóže, které s kameníky neměly nic
společného (například lóže v Haughfootu). Průběžně se začal rozšiřovat trend přijímání
laiků do lóží. Nejdříve šlo o lidi podobných profesí, ale později se členství v lóžích
stávalo moderní a o vstup měla zájem hlavně šlechta. Tyto lóže, a v podstatě celé
moderní zednářství, se nazývá spekulativní.

2.5 Přelom 16. a 17. století
2.5.1 William Shaw a jeho stanovy
O zednářství v 16. století podávají svědectví zejména Schawovynařízení (z roku
1598 a 1599). William Shaw, označován jako otec zednářů, byl králem Jakubem VI.
Skotským jmenován roku 1583 do funkce Master ofwork (nebo označení Skotský
královský dílovedoucí a hlavní správce). Získal dohled nad postupy stavebních prací,
opravami a výstavbou paláců. Pravidelně se tak setkával s kameníky, kteří na stavbách
pracovali, a sepsalpro ně závazné povinnosti. Poprvé v roce 1598 a poté v roce 1599
(nazýváme to První a Druhé Schawovy stanovy). První se zabývají vztahem a pozicí
učedníka a mistra. Další pravidla přikazují např., že nikdo nemohl být přijat do lóže,
pokud u toho nebylo přítomno alespoň šest mistrů a dva přijatí učni. Schaw také
stanovil pokutu za nepřítomnost při jednáních lóže. Objevují se zde již i pravidla o
bratrství a vzájemném chování mezi kameníky a jejich duchovním rozvoji. Druhé
stanovy z roku 1599 obsahují čtrnáct samostatných ustanovení. Některé z nich byly
určené přímo mateřské lóži v Killwinningu. V druhém spisu se zabývá volbou správce
lóže (výsledek musí být oznámen generálnímu správci – tj. jemu, Williamu Schawovi).
Dále nabádá členy bratrstva, aby trénovali svou paměť (to bylo zřejmě nutností, protože
většina tehdejšího obyvatelstva neuměla číst ani psát a museli si zásady předávat ústně).
Další pravidla vycházela z pravidel cechů. Nesměli spolupracovat s nekvalifikovanými
zednáři. Byl vytvořen seznam pokut za podřadnou nebo neodborně provedenou práci.
Oboje statuty jsou

dochovány v první MinuteBookEdingburghské lóže v St.

Mary´sChapel. Sepsání pravidel byl sice krok vpřed, ale Shaw nestvořil nic nového,
spíše jen kodifikoval již existující a používané zásady. Nicméně tím, že po lóžích
požadoval písemné záznamy, se dochovaly zmínky o fungování lóže Killwinning.
Položil tak základy písemných pramenů svobodného zednářství.
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O zednářství Williama Shawa nejsou dochovány doklady, ale lze předpokládat, že
on osobně byl zednářem a současně římským katolíkem. Než zemřel, zapojil do
zednářství rodinu St. Clairů z Rosslynu, v roce 1601 sepsal první Saintclairovskou
úmluvu.
Nejstarší zápis o zasvěcení do bratrstva pochází z 8. června roku 1600, kdy byl
mezi členy edinburské lóže Mary´sChapel přijat John Boswell z Auchinlecku.
Vzhledem k jeho šlechtickému původu, se lze domnívat, že byl jen spekulativním
zednářem. Ctihodná společnost londýnských zednářů disponuje i záznamy z roku 1621.
Další dochovaný záznam49 o zasvěcení v Anglii pochází z roku 1641, kdy se sir Robert
Moray stal členem zednářské lóže, která fungovala pod skotským regimentem
v Newcastle uponTyne.

2.6 Nové názory a trendy 17. století
Proměna zednářství v 17. století byla ovlivněna počínající změnou společnosti a
významnými historickými událostmi, jako například anglickouSlavnou revolucí v roce
1688, či vznikem různých mystických sdružení (rosenkruciánství či kabala). Dalším
novým ideálem byl Komenského50 panslavismus. Svůj podíl na změně měly nové
filozofické názory, zejména deismus, který kritizoval zjevené náboženství a oslavoval
rozumový pokrok. Církev byla pomalu odsouvána do podřadného postavení a osvícenci
hlásali ideu náboženské snášenlivosti. Téma tolerance rozebírá John Locke ve spise
Lettersoftoleration z roku 1667. Jeho názory přijali i zednáři, což byl jeden z důvodů,
proč je církev neměla v lásce. I přes své osvícenecké názory, zednáři vycházeli ve svém
učení z Bible. Avšak i přes určité uvolnění, byla doba stále nepřející k novým
duchovním myšlenkám a církev stále inovátory perzekuovala a označovala je za kacíře.
Byla také uzavřena InvisibleCollege.51 Myslitelé začali využívat diskrétnosti zednářů a
skrývali se v zednářských bratrstvech.
V druhé polovině 17. století, podle Glückselinga, měli kameníci přijít vyhořelého
Londýna52, aby pod vedením Christophera Wrena, znovu vystavěli a obnovili město.
V průběhu svého pobytu se tam spojili s místními stavebnickými lóžemi. Po dokončení
49

První zasvěcený Američana,bylMassachusetský guvernér jménemJohnatanBelcher (přijat v roce 1704).
První Australan se jménoval Antony Kemp a byl zaměstnán v armádě sboru Nového jižního Walesu
(zasvěcen 1802). In T. DEDOPULOS, Svobodní zednáři, s. 76.
50
Komenský nebyl zednářem, ale nejspíš rosenkruciánem.
51
Vědecká a filozofická společnost, založená největšími mysliteli té doby (např. Isaac Newton,
Christopher Wren, Francis Bacon, Robert Boyle, Robert Moray). Získali v roce 1662 královskou chartu
od Karla II. Stala se z toho věhlasná Královská společnost, jejíž členové byli z velké části zednáři.
52
Požár v roce 1666.
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prací na Londýně většina kameníků odešla zpět do své rodné země a londýnské lóže se
potýkaly s chudobou. To byl jeden z důvodů ke spojení londýnských lóží v roce 1717.
Významnou osobností pro zednářství 17. století byl Elias Ashmole, významný
spisovatel, astrolog, filozof, rosenkrucián, historik, člen kolegia InvisibleCollege. Mezi
zednáře byl přijat a zasvěcen 16. října roku 164653, za svého pobytu ve vězení, kam se
dostal díky podpoře Karla I. v občanské válce. Po restauraci Stuartovců na trůn byl za
svou pomoc štědře odměněn funkcemi u dvora. Bývá nesprávně považován za prvního
svobodného zednáře, což není pravda. Nelze mu ale upřít jeho zásluhy na formování
raného zednářství. Ovlivnil ho zejména svou láskou ke knihám a starobylým
tradicím.54Před svou smrtí odkázal své sbírky a knihovnu Oxfordské univerzitě. Je
podle něj pojmenováno muzeum.55 Ve svých spisech se zmiňuje o setkání lóže v roce
1682. Mezi další zednáře té doby patřil, již zmíněný sir Robert Moray, zřejmě iInigo
Jones a Christopher Wren (o jehož členství se vedly pochybnosti, ale z historických
pramenů víme, že byl v roce 1691 přijat k zednářům, ale příliš aktivním bratrem
asinebyl). O zednářství v 17. století se zmiňuje několik soudobých spisů, jako
napříkladStaré povinnosti (tzv. Harleyanský rukopis z roku 1665) archiváře
RandleHolma či Staffordshirský přírodopis z roku 1686 doktora Roberta Plota, který
vstup k zednářůmdoporučuje.

2.7 18. století, Vznik anglické Velkolóže,
2.7.1 Charakteristika společnosti v 18. století
18. století pokračuje ve fenoménu proměny společnosti. Prosazují se osvícenské a
racionalistické názory, technický pokrok ovlivňuje životy lidí. Staví se železnice, čímž
se umožňuje rychlejší cestování a Evropa má tak nakročeno k počínajícímu propojení.
Věda se rozvíjí velmi rychle, pokroky jsou zaznamenány hlavně v biologii a fyzice.
Jako nová disciplína je ustanovena deskriptivní geometrie. Ve filozofii se nejvíce
propaguje osvícenství v čele s Voltairem. Na vrchol se klade rozum a poznání. Vznikají
i první encyklopedie. V průběhu 18. století se mění i struktura lidí v bratrstvu. Zatímco
dříve převládali praktičtí zednáři, kteří se věnovali stavbám, v této době je veliký nárůst
elitní šlechty, která má o vstup mezi zednáře zájem. Toto je pouze trend, pokračující ze
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Ve Warringtonu v Lancashiru.
Mark STAVISH, Freemasonry, United Statesof America 2007, s. 7.
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Ashmolean Museum.
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17. století.56Díky zednářství se lidé mohli začít setkávat jen tak, kvůli společným
zájmům, nikoliv kvůli příslušnosti k určité sociální třídě. Také v lóžích mohli konečně
vystupovat jako jednotlivci.
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Pro uspořádání společnosti bylo zednářství zajímavé už

z důvodu rovnosti bratrů v lóži. Mohl tam být na jedné úrovni jak panovník, tak nízká
šlechta. To byl jeden ze znaků osvícenství a pokroku společnosti. Aristokraté navíc
oceňovali mezinárodnost zednářství, díky kterému mohli cestovat a obracet se tak na
ostatní bratry zednáře v jiných zemích. Také je přitahovaly tajemné a záhadné věci. V té
době se totiž zednářství pohybovalo na hranici mezi vědou a okultismem. Mimo jiné
byly zakládány i lóže, ve snaze přiblížit se templářským rytířům či orientu a jeho
moudrosti.
2.7.2 Vznik anglické Velkolóže
Za hlavní mezník svobodného zednářství považujeme rok 1717, kdy se spojily
čtyři londýnské lóže U Husy a rožně58 (poblíž katedrály Sv. Pavla), U koruny (na rohu
Parker a DruryLane), U jabloně (v ulici Charles Street v Covent Garden), U poháru a
hroznu (v ulici ChancelRow ve Westminsteru) v jednu Velkolóži anglickou. Někdy je
tento rok považován za datum založení svobodného zednářství, ale bratrstvo nejspíš
existovalo v Londýně tajně a tímto rokem se přestalo skrývat a stalo se oficiální
společností. Budovy lóží začaly vznikat až v druhé polovině 18. století. První byly
postaveny ve Philadelphii v roce 1764, další v Marseille v roce 1776. Mnohé lóže se
však nadále scházely v hostincích.59 Co se týče stupňů zasvěcení, nejdříve existovala
pouze hodnost tovaryše (jako v cechovní společnosti) a jen jeden mistr. Učeň nebyl
plnoprávným členem bratrstva. Jinak tomu bylo ve Skotsku, kde byly dva druhy učňů,
tj. prostý a zaučený učeň.
Po založení anglické Velkolóže zažívá zednářství prudký vývoj, který započal na
Britských ostrovech. Po Londýně si svou lóži zakládá i York a Irsko (kolem let 1725) a
následuje Skotsko v roce 1736. Rozšiřování pokračuje do Evropy, anglických kolonií
(Amerika,60Karibská

oblast…)

a

francouzských

kolonií

(Louisiana,

Antilské

souostroví). Zednářství začíná mít čistě spekulativní charakter. Proměňuje se struktura
stupňů zasvěcení a kolem roku 1730 vzniká stupeň mistra a učňovský stupeň. Koncem
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Je doloženo z roku 1670, že v lóži Aberdeen tvořily osoby spojené se stavitelskou profesí pouze jednu
pětinu. Zbytek byl ze šlechtických rodin univerzitních členů a bohatých měšťanů. In Jiří BERÁNEK,
Tajemství lóží, Praha 1994, s. 20.
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Margaret C. JACOB,Livingtheenlightenment, New York, 1991, s. 20.
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Jedná se o jména hostinců, ve kterých se bratři scházeli.
59
Velký Orient Francie však zakázal lóžím v letech 1805-1806 scházet se po hostincích kvůli
nepřístojnostem, které se tam děly.
60
Lóže tam byly zakládány často příznivci Stuartovců.
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30. let 18. století jsou zakládány další stupně. Také jsou zakládány nové zednářské rity,
zejména tzv. Starý a přijatý ritus skotský, který se později stane nejrozšířenějším.
V 60. letech 18. století ztrácí zednářství osvícenecké tendence a naopak hledá
únik v mystice, alchymii a tíhne k dosažení vysokých stupňů zasvěcení. Tento charakter
se rozvíjel zejména v Polsku, Rusku, habsburské monarchii a skandinávských zemích.
Od té doby zednářství opět navracelo k serióznosti.
Důležitým mezníkem ve vývoji bratrstva byl Wilhelmsbadský konvent, pořádaný
roku 1782. Dal si za hlavní úkol ukončit rozpolcenost zednářství. Zamítli tam zejména
teorii vývoje zednářství z templářských rytířů. Konvent nakonec neměl takový vliv na
zednářství, jak se předpokládalo a mnoho lóží jeho závěry nepřijalo.
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3 Dějiny anglických,
světových lóží

francouzských

a

dalších

3.1 Anglie
3.1.1 Vývoj zednářství a situace v Anglii na přelomu 17. a 18. století
Anglie 17. století byla ovládána roajalisty, spolu s anglikánskou církví. Římští
katolíci i protestantští nonkonformisté byli pronásledováni. V Anglii se za kacířství
neupalovalo, pouze zavíralo do vězení. Tolerance působení zednářů v nekatolických
zemích byla vždy větší než vkatolických. Královna Alžběta neměla údajně zednáře
ráda, protože mezi ně nemohla, jako žena vstoupit. Jako zednáři byli někdy označováni
králové Jakub I., Karel I., Karel II., Vilém III. Když král Karel II. roku 1685 zemřel,
nastupuje po něm na trůn jeho bratr Jakub II., který se otevřeně hlásí
k římskokatolickému vyznání (ačkoliv potvrdil anglikánskou církev a jako král byl
jejím nejvyšším představeným). Vydal toleranční patent, kterým bylo zakázáno
pronásledovat jinověrce. Situace nespokojenosti vrcholí Slavnou revolucí v roce 1688 a
instalováním Viléma Oranžského na trůn. Jako většina revolucí, je i tato považována za
dílo zednářů, což však není nikde doloženo.
Ještě před oficiálním vznikem zednářství (tj. spojením čtyř londýnských lóží),
založil duchovní otec John Toland61 v Oxfordu filosofický spolek s názvem „Sokratova
společnost.“ Napsal několik významných knih, mezi nimi jednu o principech jednání
svobodných zednářů. V další, s názvem Pantheistiokon, vyjádřil myšlenku náboženské
tolerance (pokud ovšem náboženství není kruté, či neodporující základním principům
morálky, to pak doporučoval přestup na jinou víru). V knize Christianity
notMysterious(která však mohla být zveřejněna až po revoluci v roce 1690) se zabýval
prostou víru v Boha a Kristova morální poučení bez jakýchkoliv rozprav o
transsubstanciaci nebo o jiných sporných tématech (v podstatě deistický přístup).
Anglická společnost s jeho názory většinou nesouhlasila. Ve svých pracích si položil
otázku: „Kam musí směřovat všechny naše myšlenky, slova a činy?“ Odpověď zněla:
„K cíli trojnásobné moudrosti – k pravdě, svobodě a mravnosti.62 O svobodných
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Byl to irský presbyterián z Londonderry, představitel racionalismu.
J. RIDLEY, Svobodní zednáři, s. 41.
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zednářích píše i Francis Bacon v díle Nová Atlantidaa zmiňuje se o něm ve svých
pracích i ThomassoCampanella.63
Na přelomu 17. a 18. století již řemesla přestala být pro společnost tak důležitá a
těžiště zájmu přesunulo do sféry umění a vědy.
3.1.2 Založení anglické Velkolóže
Dne 24. června 1717 (v den Svatého Jana Křtitele) se čtyři londýnské lóže
rozhodly spojit a založit anglickou Velkolóži. Jejím velmistrem se stal Anthony Sayer a
jeho nástupcem George Payne, za kterého se rozmohlo pátrání po vzniku zednářství.
Velmi rychle stoupal počet přidružených lóží, například v roce 1723 to bylo z
původních 3 lóží na 40 a v roce 1750 jich již bylo připojeno 270. Existovaly ovšem
lóže, které se nechtěly podřizovat, například ta v Yorku, která měla svou vlastní
bohatou historii. Spor vznikl v roce 1725, kdy se yorská lóže prohlásila za samostatnou
Všeanglickou velelóži a pracovala podle vlastního zákoníku, zvaného OldRulesofthe
Grand Lodgeof York.64 Podle tvrzení místních zednářů se v Yorku jejich společnost
vyvíjela již od 7. století.65
3.1.3 Rozepře mezi anglickými zednáři
Spor pokračoval povstáním v roce 1751. Mistrovi LaurentuDermottovi66 se
nelíbilo současné fungování lóží a ani převládající aristokratický prvek v nich. Spolu
s dalšími bratry založili dne 17. července 1751 v pivnici „U turecké hlavy“ novou lóži,
ve které propagovali zásadu „No innovations.“ Tato lóže však měla, i přes Dermottovy
tradicionalistické

myšlenky,

nový

stupeň

Royal

Arch67,

který

objasňoval

nezodpovězená témata mistrovského stavu. Dermott vydal roku 1756 novou zednářskou
ústavu s názvem AhinmanRezonor A Help to a Brother, která měla být odvozena od
konstituce prince Edwina z roku 926.
Odehrával se tu tedy spor „starozednářů“ a „moderních zednářů“, ohledně
dodržování tradic. I přes všechny rozdílné názory a neshody, byla stále aktuální touha
po sjednocení anglických lóží. K tomu došlo až v roce 1813, mimo jiné i zásluhami
lorda Moira. Všechny lóže v Anglii se tedy spojily v „UGLE“ – United Great
LodgeofLondon, jež obsahovala 640 lóží. Konflikty mezi nimi byly zažehnány.
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Bohužel, konflikty se zednáři v jiných zemích, zatím neměly konce. Jednalo se zejména
a spor s Velkým Orientem Francie.
3.1.4 Andersonovy stanovy
Protože se zednářství stalo oficiální organizací, bylo třeba určit závazná pravidla.
Sepsáním tzv. ústavy byl pověřen James Anderson (1678 – 1739). Pocházel
z Aberdeenu ze zednářské rodiny (jeho otec byl mistrem a tajemníkem Aberdeenské68
lóže). James se stal knězem a obdržel akademický titul mistra svobodných umění na
Marischalově fakultě. Do Londýna přišel v roce 1710 a začal tam pracovat jako kazatel
jinověrec (ve francouzské protestantské kapli v ulici Swallow Street). V roce 1721 byl
požádánvelkolóží o sepsání a uspořádání starých gotických stanov, novým a lepším
způsobem. Výsledkem je jedno ze základních děl svobodného zednářství, které přispívá
k pochopení ducha, v němž pracovali zakladatelé. Historicky je však velmi nepřesné.
Stanovy se skládaly z popisu zednářské historie aPaynových obecných předpisů.
V závěru byly přiloženy zednářské písně.69 Obsah začíná tématem o Bohu a náboženství
a pokračuje o občanských vrchnostech. Dále je v konstitucích řeč o lóžích, mistrech,
dozorcích, tovaryších a učních a o jejich chování a řádu v práci. Poté se Anderson
zabývá tím, jak by se měli zednáři chovat v lóži, v případě, že je otevřená či uzavřená
před odchodem bratrů nebo pokud se sejdou členové mimo lóži a je přítomen cizinec.
Anderson upravil i chování bratrů doma či v sousedství a jednání s cizím bratrem.70
Historické vyprávění začíná prvním zednářem Adamem a pokračuje až do roku
1723. Anderson čtenáře seznamuje s důležitými osobnostmi a civilizacemi, jako
například starověký Egypt, Řecko nebo Římská říše. Po jejich zániku se mělo
zednářství dostat skrze Góty a Vandaly přes Francii do Anglie. Věnuje se dále
francouzskému králi Karlu Martelovi, který se podle Andersona měl zasloužit o
rozšíření kamenického umění. Pokračuje v Anglii, kde prý zednářství zavedl v římských
dobách Sv. Alban a po období úpadku ho obnovil král Athelstan z Yorku v 10. století.
Anderson do svého díla vložil postavy, jako jsou Pythagoras, Euklides, Archimedes,
Vitruvius a Augustus. Zmiňuje tam i různé důležité stavby, zejména chrám krále
Šalamouna. Anderson jako skotský patriot, nemohl nechat svou zemi nezmíněnou
(ačkoliv mu práci zadala Velkolóže anglická). Nadšeně vypráví o historii skotského
zednářství (jeho tvrzení, že všichni skotští králové byli zednáři, se nedá s určitostí
68

Podle záznamů, lóže existovala už od roku 1670 a funguje dodnes, ale pod jménem Lóže v Aberdeenu č.
1.
69
E.LENNHOFF, Svobodní zednáři, s. 51.
70
Staré povinnosti zednářů, nepag.

32

považovat za věrohodné). Uvádí, že ve Skotsku bylo zachováno to pravé původní
zednářství a oživilho na konci 16. století skotský král Jakub VI.(Jakub I., jako král
anglický). Považuje ho za nejlepšího panovníka světa, který oživil římskou architekturu.
Za královny Alžběty bylo podle Andersona naopak zednářství zanedbáváno. Některé
části byly v roce 1815 ze stanov odstraněny, kvůli nevěrohodnosti.
Mnohem důležitější částí než popis historie je další část o povinnostech, kde se
Anderson zabývá vírou, prací v lóži, vztahu k veřejnosti atd. Jedná se o nejcitovanější
část. Podle něj je zednář povinen chovat se podle morálních zákonů, nesmí popírat Boha
a ani se vysmívat víře. Muži musí být čestní a přátelští a mají žít v svornosti a lásce.
Jsou přijímáni bez ohledu na národnost nebo barvu pleti, musí být svobodní, ve zralém
věku a s výbornou pověstí. Vylučuje ze zednářství ženy. Důležitá je i tato informace:
„Zednář jest pokojný občan, poddaný státní správě, ať bydlí nebo pracuje kdekoliv, a
nikdy nesmí být zapleten do úkladů a spiknutí proti míru a blahu národa, ani
zanedbávati svých povinností k úřadu.“71Tudíž se vylučují vzpoury a účasti na
povstáních, které jsou zednářům připisovány. Mírové smýšlení je podle Andersona
základ a vzbouřenecké jednání se neschvaluje. Zajímavá je i tato část: „ Dělníci nechť
se vyvarují pomlouvati anebo urážeti se hanlivými přezdívkami; mají se oslovovat
bratře anebo tovaryši a mají se jak v Lóži, tak i mimo ni chovat zdvořile.“72 Upozorňuje
dále na to, aby, když se bratři setkají s nezednářem, byli opatrní ve svém jednání a
nevyzradili to, co nemají.
V další části Povinnosti svobodných zednářů Velké lóže londýnské je již v osmém
článku vyjádřen její záměr, být strážcem regulérnosti všech lóží budoucích a fungovat
jako vedoucí organizace.
Z Andersenovy ústavy vychází ustanovení třístupňového (modrého) zednářství.
Tento systém byl nazýván Svatojánským, na počest Jana Křtitele, patrona zednářů
(spojení lóží 24. června).
Další důležitou osobou při zakládání anglického zednářství byl paradoxně
Francouz, Jean ThéophileDesaguliers (1683- 1744). Narodil se v La Rochelle a
vystudoval v Oxfordu filozofii a experimentální fyziku. Byl i doktorem práv a členem
Královské společnosti. Pocházel z kruhu hugenotských emigrantů, tedy odpůrců
římskokatolické víry. Z tohoto důvodu musel po roce 1678 opustit Francii. Byl členem
lóže The Horn ve Westminsterua později v University Lodgea dalších. Osobně se
71
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podílel na zasvěcení několika významných mužů. Mezi nimi byl František Lotrinský (v
roce 1731), princ waleský Bedřich Ludvík (v roce 1737) nebo vévoda de Montauge,
který se později stalzednářským velmistrem. Za působení Desagulierse rychle stoupal
počet nově příchozích bratrů.
3.1.5 Protizednářské spisy a druhé vydání Andersonových stanov
Ačkoliv se zednářství v Anglii stávalo oblíbeným, objevovaly s názory, že kvůli
spojení se Stuartovci by mohli být zednáři nebezpeční. Začaly vycházet knihy, které
vyzrazovaly

zednářská

tajemství.

První

z nich

bych

TheMason´sExamination,který vyšel roku 1723 ve Flying – Post.

byl
73

katechismus

Další, velmi slavný

titul Masonrydissected74(Rozpitvané zednářství) od autora Samuela Pricharda, se
zabývá rozborem zednářství a souhrnným popisem od jeho počátků. Také se zmiňuje o
stupních zasvěcení. Prichard jako první odhaluje třetí, mistrovský stupeň. Díky němu je
dnes možné znát vývoj zednářským stupňů. Píše, že ve Skotsku existovaly původně
pouze dva stupně (učeň a tovaryš), protože mistr byl v cechu vždy jen jeden.75 Podle
Pricharda se zednářství orientuje zejména na esoterické záhady narození, života a smrti.
Po vydání své knihy pociťoval vinuza zveřejnění informací, hlavně o mistrovském
stupni zasvěcení.76
Poté následovalo přepracované vydání Andersonových stanov v roce 1738 pod
názvem New Constitutions. Reaguje tam na Prichardovo odhalení zednářských rituálů.
Není jisté, jestli byl seznámen s RamsayovouSlavnostní řečí, o které bude řeč níže. Ale
zřejmě byl ovlivněn vznikem skotské Velkolóže v roce 1736. Podle něj existoval první
velmistr skotských zednářů již na počátku 11. století, ještě před založením templářského
řádu. Zmiňujese tam io rodině St. Clairů. Ve svém novém vydání definuje podmínky
pro přijetí do lóže následovně: přijatí musí být dospělí a dobré pověsti, narozeni jako
svobodní, silní, zdraví, nesmí být znetvořeni nebo zmrzačeni v době přijetí a nesmí jít o
ženu či eunucha. Příští vydání Andersonových stanov tento text již raději vypustí.
Stanovy jsou odrazem mentality a názorů 18. století v Anglii.
Na zveřejnění ústavy a rozmachu zednářství reaguje papež Klement XII. svou
bulou, o které bude zmínka v poslední kapitole.
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3.1.6 Anglické zednářství v moderní době
Roku 1813 tedy byla založena UGLE a v takřka nezměněné podobě funguje do
dnes. Klade velký důraz na dodržování starých pravidel a tradic. V anglickém
zednářství je běžné, že se bratři ukazují na veřejnosti a není nic neobvyklého je potkat,
jak se sjíždějí na setkání.77UGLE sídlí veFreemason´sHall78 v ulici Great Queen.
Anglické zednářství má klubový charakter, bratři žijí velmi společenským životem.79

3.2 Francie
3.2.1 Situace ve Francii v 18. století
Francie v období 18. století ještě žila v duchu absolutistické vlády Ludvíka XIV.
Stále platila zásada „ Unroi, unefoi, uneloi“80 (jeden král, jedna víra, jeden zákon).
K jakýmkoliv tajným organizacím byla krajní nedůvěra. Francouzským králům mělo
být nabízeno členství, avšak oni tuto možnost nikdy nevyužili. Údajně se měl
k zednářům připojit jen bratr Ludvíka XVI, hrabě z Artois Karel (později král Karel X).
Podle Lennhoffa byl ale naopak mezi zednáři i Ludvík XVI. se svými bratry- hrabětem
Provence a hrabětem Artois. Dne 1. srpna 1775 pro ně měla být speciálně vytvořena ve
Versaille lóže La Militaire des troisFrèresUnis.
Na rozdíl od Anglie, kde se lidé zabývali filozofií a intelektuálním rozvojem, se
Francie topila v dluzích. Šlechta žila rozmařilý život na úkor poddaných. Při svém
prostopášném životě si nedovedli ani představit, co přesně znamená, ona vybojovaná
svoboda, o které mluvili Angličané. Francouzskou monarchii, mnohem více než
zednáři, znepokojovaly Voltairovy myšlenky. Byl to velký individualista a preferoval
Anglii před Francií, ve které vládla tyranie církve a absolutistických panovníků.
Voltaire věřil ve svobodu slova a jeho nejznámější výrok je toho potvrzením:
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu jako o život hájit vaše právo mluvit.“ Dalším
faktorem vlivu na francouzskou společnost bylo zrušení Ediktu Nantského Ludvíkem
XIV. v roce 1685. Protestantské náboženství se stalo ilegální a katolická církev ve
Francii získala obrovskou moc.
I přes nepříznivé společenské ovzduší, začalo anglické zednářství do Francie
pronikat. Moderní zednářství na kontinentě se začalo objevovat v době vzniku
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Andersenových konstitucí. Je možné, že mělo souvislost s exilem Stuartovců do
Francie. Zpočátku francouzské lóže zakládali Angličané, vyslaní velkolóží. První lóže
ve Francii měla vzniknout v roce 1725 v pařížském hostinci v Rue de la Boucherie.
Podle Lennhoffaměla být založena Angličany, lordem Derventwaterem a lordem
Harnouesterem. Do čela další lóže se postavil Francouz André – Francois Lebreton,
známý jako ochránce chudých. K expandování zednářství do Francie přispěl i
Desaguiliers, který spolu s vévodou z Richmondu založili lóži v Rue de Bussy.
Zednářství začalo být oblíbené, zejména u francouzských intelektuálů. Tamější
králové a církev se naopak snažili bratrstvo potlačit. Za vlády Ludvíka XV. (v roce
1737) byl vydán zákaz shromažďovat se nebo zakládat spolky tzv. „Freys – Maçons.“81
Král nechal vyhlásit, že každý, kdo přijme post velmistra, bude ihned zatčen. Zednáři se
i přes tyto zákazy scházelia pracovali dál.
3.2.2 Řeč rytíře Andrewa Michaela Ramsaye
Důležitým mezníkem ve francouzském i světovém zednářství byla řeč rytíře
Andrewa Michaela Ramsaye (1686 – 1743), kterou přednesl v roce 1737. Byl to skotský
šlechtic a katolík, narozen v Ayru, nedaleko Killwinningu. Obdivovatel nauky a
myšlení biskupa Fénelona. Nějakou dobu pracoval, jako vychovatel Jakuba III.82 Tato
činnost mu přinesla vykázání z vlasti. Vystudoval práva v Oxfordu a stal se členem
Královské společnosti. Později pokračoval ve spolupráci se Stuartovci, tentokrát
s Karlem Eduardem. Vyskytly se obvinění, že Ramsay chce pomoci Karlu Eduardovi
získat zpět anglický trůn. Pro zednářství seRamsay stal důležitým obnovitelem
původních hodnot. Chtěl znovu navázat na zásady mravního chování, moudrosti a
bratrské lásky, po vzoru středověkých rytířů. Původ zednářů odvozoval od řádu Rytířů
Sv. Jana Jeruzalémského (odtud Svatojánská lóže) a považoval Johanity za ideál
rytířských řádů. Zednářští historici mu v tomto názoru odporovali. Dle Lennhoffa chtěl
Ramsay pouze nabádat bratry k prostotě. Jeho cílem bylo sjednocení všech osvícených
hlav v lóži, vytvoření duchovního impéria zednářské moudrosti, které by bylo
nadnárodní a neomezovalo se státními hranicemi. Zpochybnil i božský původ Krista,
což v době nadvlády katolické církve, muselo jistě zvýšit její nenávist k zednářům. Ve
své řeči zmínil i třístupňový systém zasvěcení a domníval se, že by bylo vhodné přidat
další stupně zasvěcení s rytířskými hodnostmi. Jeho inovační koncepce zednářství byla
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poněkudrozporuplně přijata. Šlechta ale jeho názory oceňovala. Svou Slavnostní řeč
přednesl 21. března 1737 v lóži Sv. Tomáše v Paříži, i před odpor kardinála LeFleura.
3.2.3 Encyklopedisté
Na Ramsayův popud začalo vznikat univerzální dílo celého vědění, tj.
francouzská encyklopedie. Z 272 autorů, kteří se podíleli na jejím zpracování, bylo 26
bratrů zednářů (Rond d´Alembert, Helvétius, Holbach, Lalande, De Condorcet…).
Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel (francouzsky Encyclopedie,
ou Dictionnaireraisonné des science, des artes et des métiers) vyšla ve Francii v letech
1754 až 1766. Jejími hlavními organizátory byli Denis Diderot a Jean leRond
d´Alembert. Encyklopedie čítala dohromady 28 svazků.
3.2.4 Vznik lóže Grand Orient de France
V roce 1756 se lóže Grande Loge Anglaise de France změnila v Grande Loge de
France a přijala i novou ústavu. Toto období nebylo pro francouzské zednáře příliš
jednoduché. Králem byla jejich činnost v letech 1763-1766 dokonce zastavena. Zemřel i
významný velmistr hrabě z Clermontu a po něm přebral velmistrovskou hodnost v roce
1771 Ludvík Filip II. Orléanský. Příliš aktivním zednářem ale nebyl. Jeho nástupcem se
stal mnohem zapálenější zednář, vévoda de Luxembourg. Rok 1773 znamenal pro
francouzské zednářství důležitý mezník, z lóže Grande Loge de Francevznikla nová, s
názvem Grand Orient de France (Velký Orient Francie). Její ústava byla demokraticky
orientována. Je zde již uvedeno nové heslo zednářství „Liberité, Égalité, Fraternité.“
Slavní členové francouzského zednářství v 18. století a vznik Les
NeufSoeurs
Po založení Velkého Orientu Francie byl hlavní důraz kladen na svobodu a

3.2.5

rovnost. Mnoho osvícených myslitelů se stávalo členy zednářských lóží. Byl velký
zájem o nové myšlenky a výzkumy, například studie o přírodě, které prováděl Jean
Jacques Rousseau, Montesquieovy názory, kde vysvětloval výhody anglické konstituce
nad francouzskou absolutistickou monarchií a zejména novátorské myšlenky
Voltaira.83Lidé, jako Montesquieu,84Diderot, Jean-BaptisteFrançois de Sade (otec
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spisovatele DonatienaAlphonseFrançoise de Sade), či Helvétius85 byli jedni z prvních
francouzských zednářů.
V roce 1776 byla založena nová lóže Les NeufSoeursa stala se intelektuální
základnou osvícenců. Do jejího čela86 se postavil astronomJérômeLalande. Mezi její
členy patřili významní hybatelé francouzské společnosti, například Raymond de Sèze,
soudní řečník (obhajoval např. i Ludvíka XVI. při hlasování o jeho životě), Georges
Danton, Claude Pastoret, hrabě Milly, advokát Élie de Beaumont, markýz La Fayette
doktor Joseph-IgnaceGuillotin,87 malíř Claude Joseph Vernet, sochař Jean-Antoine
Houdon, hrabě La Rochefoucauld a další. Vedle této lóže existovala další, s názvem
Loge des Grandsseigneurs (lóže velmožů). Mezi bratry zednáře patřily také slavné
osobnosti,

jako

dramatik

PierreBeaumarchais,

či

revolucionář

Maximilien
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Robespierre. Zednářství se tehdy šířilo dokonce i mezi církevními příslušníky. Jejich
hlavním programem předrevoluční doby byly dobré mravy a chování. „Pravý zednář je
strážcem mravů. Jen kdo má mravy, je hoden, aby vládl lidem sobě rovným. Mravy a
zákony jsou sloupy, na kterých spočívá blaho lidstva. Mravnost může učiniti zákony
zbytečné, kde však vládne nemravnost, jsou bezcenná i nejmoudřejší nařízení.“89
3.2.6 Velká francouzská revoluce
Téma Velké francouzské revoluce, ve spojitosti se zednáři, milují vyznavači
konspiračních teorií. Zednáři podle nich tahali za nitky a celý převrat zorganizovali.
Skutečným hlavním protizednářem té doby byl abbé Augustin Barruel. Mluvilo se i o
tajném výboru, organizovaného Velkým Orientem, který měl údajně rozdávat rozkazy
pro revoluci.
Zednáři nemohli zorganizovat Velkou francouzskou revoluci z několika důvodů.
Za prvé měli ve svých ústavách zakázáno bojovat proti panovníkovi a vládnoucímu
režimu. Za druhé zednáři nebyli až tak jednotnou organizací, jak by se mohlo zdát.
Jednotlivci se ve svých názorech různili a často stáli na obou stranách barikád.
Například extrémista Marat, zednář, zásadně nesouhlasil s názory umírněného zednáře
La Fayetta. Podle profesora Philippa Sagnaca chtěli zednáři zničit anarchii, která vládla
při vládě krále Ludvíka XVI. Nápadný je ale počet zednářů na setkání Generálních
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stavů. Z 605 účastníků bylo 477 zednářů (to je 78,8%90). Dále měli prý zednáři
spolupracovat s různými spolky, např. s Rosenkruciány, Ilumináty Martinisty, Rytíři
Slunce či s Rytíři Kadošovýmia domlouvat se na dobytí Bastily (je ovšem pravdou, že
jeden z těch, kteří zaútočili na Bastilu 14. července 1789, byl zednář Claude Fauchet). I
Rouget de Lisle, který složil francouzskou Marseillaisu,91 byl zednářem.
Zajímavou osobou francouzského revoluce je bezesporu vévoda Ludvík Filip II.
Orleanský. Velmi známé je jeho demonstrativní gesto, když si na zasedání Generálních
stavů přesedl do lavice třetího stavu a nechal se přejmenovat na Filipa Egalité (rovnost).
Později se účastnil hlasování revolučního konventu o smrti krále Ludvíka XVI., kdy
Filip hlasoval pro smrt svého bratrance a možná doufal, že se sám stane králem. V roce
1793 se ale zednářství otevřeně zřekl a napsal veřejné prohlášení do tisku Journal de
Paris. Ani jeho osud bohužel nebyl příliš šťastný a v prosinci roku 1793 byl také, jako
jeho bratranec, popraven gilotinou.
3.2.7 Zednářství za Napoleona Bonaparte
Po revoluci bylo francouzské zednářství velmi oslabené. Velký Orient Francie byl
nucen svou činnost roku 1793 ukončit. Mnoho zednářských myslitelů skončilo pod
gilotinou. O obnovu zednářství ve Francii se zasadilRoettiers de Monteleau. Původní
zednáři a lóže začali obnovovat svou činnost a postupně se k nim připojili muži z okolí
NapolenaBonaparteho. O jeho členství v zednářské společnosti se stále vedou dohady,
ale otázka zůstane zřejmě nezodpovězena. Obecně se však předpokládá, že byl
zednářem, ačkoliv nejsou dochovány žádné dokumenty, které by to potvrzovaly.
K zednářům však určitě vstoupil jeho bratr Josef (který se stal velmistrem Velkého
Orientu)a poté i Lucián, Ludvík, Jeroným i nevlastní bratr Beauharnais. Začátkem 19.
století mělo zednářství nádech Napoleonovy vlády. Dalším významným bratrem byl
zednář

Cambarcérès (navrhl zákoník Code Civil), který se dokonce stal členem

SuprêmeConseil (nejvyšší rady).92
V 19. století byly reorganizovány používané rity. Do Francie byl z Ameriky
přivezen patent, že je možné v Evropě praktikovat Starý a přijatý skotský ritus, s jeho
33 zasvěcovacími stupni.
3.2.8

Druhá polovina 19. století
Po pádu Napoleona bylo francouzské zednářství orientováno značně

protiklerikálně. Konflikt vznikl zejména kvůli novým pravidlům svobodného
90

J.BERÁNEK, Tajemství lóží, s. 138.
Původně píseň Chant de l´arméeduRhin, složená na počest francouzské armády na Rýně.
92
Tuto společnost založil Grasse –Tilly.
91

39

zednářství. Církev dráždila benevolence ve víře bratrů. Na návrh zednáře Blancheta, se
přijalo pravidlo, že každý, kdo vstupuje mezi zednáře, může uctívat svého boha. Velký
Orient dále v roce 1877 zrušil pravidlo o víře v nejvyššího stavitele, dále označil za
volitelnou přítomnost svatého písma při obřadech. Byl zrušen post velmistra. A co
velmi rozhněvalo ostatní velkolóže, povolili ženám vstup mezi svobodné zednáře. Místo
zásad o víře bylo v textu uvedeno toto: „Zednářství má za zásadu bezpodmínečnou
svobodu svědomí a lidskou solidaritu.“93Většina loží na to zareagovala tím, že se
Velkým Orientempřerušila styk.
Krátké období vlády Napoleona III., pro zednáře nevypadalo dobře. Císař se
chopil projevovat svou moc a vnutil Velkému Orientu za velmistra prince Murata (syna
krále neapolského). Dále nařídil, aby se rada SuprêmeConseil spojila s Velkým
Orientem. Proti těmto zásahům do zednářství bojoval básník Viennet a prohlásil, že
císaři nenáleží žádný vliv, aby dělal taková rozhodnutí, týkající se vnitřní správy
zednářů. Císař jako odvetu na prohlášení radu rozpustil. Později nastoupil na místo
velmistra generál Mellinet, za kterého zednářství začalo svým filosofickým a
vzdělávacím charakterem připomínat svou podobu v minulém století. Mezi členy lóží se
opět začali objevovat významní státníci, jako Emmanuel Arago, Jules Ferry,
HenriBrisson a další.94 Započal vývoj směrem k trendům moderní společnosti.

3.3 Krátký exkurz do fungování zednářství v dalších vybraných
zemích
Svobodné zednářství se po založení v Anglii roku 1717 rychle šířilo do dalších
zemí. Například v Prusku vládl zednář Bedřich II. Pruský, osvícenecký monarcha. Do
řádu vstoupil přes nevoli svého otce a papeže (Klement XII. vydává v té době
svouprotizednářskou bulu). Další významní němečtí zednáři byli W. A. Goethe, E.
Lessing, Z Pruska se zednářství v druhé polovině 18. století přeneslo díky Petrovi III. do
Ruska. Stal se protektorem ruského zednářství a zřídil například lóži pro ruskou šlechtu
ve své rezidenci v Oranienbaumu či nechal postavit chrám pro Petrohradskou lóži.
Švédský panovník Gustav III. byl sice též osvícenecký zednářský panovník, ale
vzhledem k situaci ve Francii po roce 1789, byl ke všem revolučním tendencím velmi
opatrný. Španělsko a Itálie zednáře dokonce pronásledovaly. Tyto země byly ovlivněny
svou geografickou polohou, blízko papežského státu a jeho myšlenkami.95
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Při kolonizaci Ameriky se zednářství dostalo z Anglie i za oceán. Jako první bratr
působil v Americe JohnatanBelcher z Bostonu (roku 1704). Dále velmistr Daniel Coxe,
který získal od Anglie patent na pro zakládání lóží v New Yorku, New Jersey a
Pensylvánii.96Mezi zednáři byli i stěžejní osobnosti vzniku USA. Často tedy panuje
názor, že Amerika je jimiovládána. Je to dáno spíše tím, že do lóží vstupují inteligentní
a vzdělané osobnosti a chovají se podle zednářských mravnostních zásad. Mezi slavné
americké zednáře tedy patřil Benjamin Franklin, který jako první vydal Andersonovu
ústavu v Americe či první americký prezident George Washinghton. Deklaraci o
nezávislosti z roku 1776 podepsalo 56 signatářů, a z nichž bylo 53 zednářů. Také
Ústava USA je prosáklá zednářskými názory a ztělesňuje demokratické cíle. Američtí
zednáři se hojně podílejí na charitativní činnosti.
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4 Zednáři v Čechách
4.1 Vývoj od 14. století
České zednářství se zde podle RafaelaUngara vyvíjelo již od roku 1382, kdy
vzniklo Bratrstvo Božího těla (zakládací listinou Societasfratreiaesignocirculitemalleo
in mediopendente,quodvulgaviterObruczdicitur97), které mělo ve svém znamení obruč a
kladivo. Jejím mistrem měl být Petr Parléř. Dílem zednářů by měla být i Staronová
synagoga, vystavěná v 10. století. Podle jiných zdrojů naopak zednáři v 18. století měli
problém, na co navázat, jelikož tu nebyla žádný zednářská tradice, jako v jiných
evropských státech. Byly tu známé myšlenky Jana Ámose Komenského, který sice
zednářem nebyl, zato hlásal pansofické myšlenky o hledání světla, podobné těm
zednářským.
Českému zednářství se věnoval spisovatel a historik Josef Svátek. V jeho knihách
jsou však nesrovnalosti. Opíral se o prameny, které se nikomu jinému nepodařilo najít.98
Dalším českým spisovatelem, píšícím o českém zednářství, byl Karel Sabina.
Zednářství v Rakousku-Uhersku zmapovalmaďarsko – německý spisovatel Ludwig
Abafi-Aigner. Jeho publikace však také plná omylů. Za nejspolehlivější pramen lze
považovat práce historika Josefa Volfa.
4.1.1 Hrabě Špork,
Údajně prvním zednářem v Čechách měl být sám hrabě František Antonín Špork.
Na svou dobu byl velmi netradiční a zajímavou postavou, ačkoliv o jeho určité
přikreslení se postarali spisovatelé Sabina a Svátek. Hrabě Špork byl velký samotář,
individualista a zabýval se širokým spektrem zájmů. Řídil se hesly spravedlnost a
pravda a také bojoval proti Jezuitským omezeneckým praktikám. Z jeho vystupování
tedy někteří usoudili, že byl zednářem. Podle J. Svátka měl založit v den Sv. Jana
Křtitele (24. června 1726) zednářskou lóži ve svém pražském paláci v Andělské
zahradě. Této události měl být přítomen sám anglický velmistr Anthony Sayer a hrabě
Špork se měl stát velmistrem nové lóže. Název jeho lóže se údajně nazývala U Tří
hvězd a mezi členy měli patřit Matyáš Braun, hrabě Josef Kinský, Guidobald Martinic a
další.99O této události však nejsou dochovány žádné spolehlivé údaje.
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4.2 Založení zednářství v Čechách 18. století
Za založení zednářství v Čechách se dá považovat rok 1741,100 kdy Prahu
obsadila francouzsko-bavorsko-saská vojska pod vedením Karla Alberta.101 Podle
Josefa Volfa byla první lóže v Praze založena dříve než ve Vídni. První dochovaná
ustavující schůze českých zednářů se konala v domě U kamenného zvonku.102 Ze
schůze byla dochována listina ze dne 24. června 1791, která potvrzuje existenci pražské
lóže U tří korunovaných hvězd a poctivosti. Tato lóže byla založena podle anglického
systému. Další lóže, kterou zřejmě založili francouzští vojáci, působící na našem území
se jmenovala U tří korun (Auxtroiscouronnes), později U tří hvězd. Vedoucí osobností
tehdejšího českého zednářství se stal Šebestián Künigl. Kolem roku 1742 vznikla
vojenská putovní lóže Sincerité(působila v Litoměřicích, v Plzni, v Lokti a Klatovech).
V roce 1764 byla činnost zednářů na krátko přerušena, odhalením některých bratrů a
rosenkruciánů.

4.3 Zednářství za vlády Marie Terezie
Marie Terezie se v roce 1736 vdala za Františka Štěpána Lotrinského, který byl
zednářem, zasvěceným roku 1731, samotným Desaguliersem v Haagu. Za její vlády
došlo

v rakouské

říši

k důležitému

hospodářskému

rozvoji

a

osvícenským

absolutistickým reformám. Ona sama zednářství akceptovala, a dokonce i někteří její
blízcí spolupracovníci byli členy lóží.103Ostatně dalším zednářem v okolí Marie Terezie
byl Albert Kazimír, který si vzaljejí dceru Marii Christinu. Vstoupil v roce 1773 do
vídeňské lóže U Tří orlů. Vztah Marie Terezie k zednářům se nedá jednoznačně
charakterizovat. Jako bigotní katolička měla prý k zednářství hluboký odpor, ale bulu
Benedikta XIV. nezveřejnila. Vydala však dne 18. září 1764 svůj patent proti zednářství
a tajným společnostem. Tvrdí se, že je neměla ráda proto, že k nim jako žena měla vstup
zakázán.
4.3.1 Ignác Born
„Jsem svobodný zednář. A nejen toho nelituji, ale pokládám za čest náležet do
svazku, jehož základním poznávacím znamením je poctivost.“104
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Ignác Born, přírodovědec a montanista, přišel do Prahy ze Sedmihradska na
podzim roku 1770. Oženil se v Čechách a získal zde inkolát. Stal se předním
organizátorem veřejného intelektuálního a společenského života. Mezi lety 1771-1772
vydával přírodovědecký časopis Pražské učené zprávy. Stal se spoluzakladatelem
(s hrabětem Františkem Kinským) Učené společnosti české, kterou později Leopold II.
povýšil na Královskou českou společnost nauk. Mezi jejími členy bylo mnoho zednářů
či osvícených lidí. Například kněz a knihovník Karel Rafael Ungar, Ignác Cornova,105
bývalý jezuita, Josef Antonín Riegger, který je považován za praotce české sociologie a
pracoval jako poradce Leopolda II., Jiří Procházka (Georg Prochaska106) profesor
lékařské fakulty a zakladatel české fyziologie a František Josef Gerstner, který
projektoval první železnici z Českých Budějovic do Lince.
Born byl členem lóže UTří korunovaných hvězd107(při příchodu do Prahy byl
pouhým učněm). V té době byly aktivní i lóže U tří korunovaných sloupů a U devíti
hvězd.108 Další novou lóží byla Union v paláci hraběte Thuna a lóže K pravdě a jednotě.
Roku 1776 byl Born povolán Marií Terezií do Vídně a založil tam lóži K pravé
svornosti.109Po roce 1786 zednářství opustil, pro kritiku své osoby ostatními bratry,
kteří tvrdili, že u dvora spíš prosazuje sebe než potřeby zednářů.

4.4 Další vývoj
Zednáři se ke konci 18. století již podíleli na charitativní činnosti. Založili
sirotčinec Sv. Jana Křtitele v Klimentské ulici,110 skládali sbírky na chudé lidi po
zhroucení části Karlova mostu nebo založili ústav pro hluchoněmé. Důležitou lóží té
doby byla U pravdy a jednoty, vzniklá 30. listopadu 1783. Její stanovy vypracoval
druhý dozorce Rafael Ungar, schválil je Ignác Born a funkce prvního dozorce připadla
hraběti Canalovi.111
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4.4.1 Brno
Rozvoj zednářství na Moravě byl podpořen založením univerzit a celkovým
kulturním rozvojem. Brzy byla i v Brně založena (roku 1782) první zednářská lóže
s názvem U vycházejícího slunce, orientovaná na Vídeň. Jejím mistrem se stal hrabě
Karl Salm.Kvůli geografické poloze nastal spor, zda Brno patří pod správu Prahy nebo
Vídně. To byl jeden z důvodů pro založení další brněnské lóže U pravých spojených
přátel Františkem J. Kolowratem (s vazbou na Prahu). V této lóži převažovalo
měšťanstvo, zatímco v Salmově aristokracie. Mezi oběma zakladateli byla velká
rivalita. Nakonec se lóže spojily a fungovaly pod názvem U pravých spojených přátel
při vycházejícím slunci.

4.5 Josef II.
Josef II., aktivní osvícenecký panovník provedl ve zkostnatělé společnosti spoustu
změn. Nejdříve povolil další vyznání112 ve svém tolerančním patentu ze 13.
října 1781. Následně omezil cenzuru, zrušilprotižidovská opatření, provedl pozemkovou
reformu, zrušil poddanství či značně omezil pravomoci církve.
Jeho vztah k zednářům se zdál býti vesměs kladný. Nejdříve prohlásil, že zednáře
bude ochraňovat, pokud se budou chovat jako dobří občané státu. Poté se mu ale
nelíbilo, že používají rituály jiných zemí. A proto dne 26. března 1781 vydal nařízení,
že církevní a světské organizace mají zakázáno, podřizovat se těm zahraničním a
odvádět jim peníze. Díky tomu se vytvořila Velká rakouská zemská lóže, která
spravovala 7 provincií.113 Josef II. měl být dokonce několikrát zván ke vstupu
k zednářům.

Později,

v roce

1785

reorganizoval

svobodné

zednářství

svým

ustanovením. Oznámil, že ve všech zemích, ve kterých vládne, smějí být od 1. ledna
1786 zednářské lóže pouze ve hlavních městech monarchie v nejvyšším počtu tři. Také
musely být předkládány seznamy členů, oznamovány termíny schůzek a jména
velmistrů. Znamenalo to sice omezení, ale zase oficiální uznání jejich činnosti.114 Na
konci jeho vlády odešlo mnoho státních zaměstnanců, bratrů, ze zednářství, protože
nechtěli, aby byla jejich jména uvedena na seznamech. Tím se výrazně snížily počty
členů zednářských lóží.
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uherská provincie měla 12 lóží a v rakouském Nizozemí jich bylo 17. In J. BERÁNEK, Tajemství lóží, s.
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4.6 Leopold II.
Nástupem Leopolda II. se radikální změny Josefa II. začaly opět vracet do
původních kolejí. Císař zrušil některé patenty svého bratra, v rámci usmíření se šlechtou
a snažil se společnost stabilizovat. Byl však, stejně jako všichni tehdejší panovníci,
otřesen Velkou francouzskou revolucí. K zednářům byl celkem shovívaný, i přes to, že
ho jeho sestra Marie Antoinetta, vězněná vevlastním Tuilerijském paláci zednářem La
Fayettem, před nimi varovala.
Významnou zednářskou osobností té doby byl i slavný skladatel Wolfgang
Amadeus Mozart. Byl zasvěcen roku 1784 v lóži U dobročinnosti, stejně tak, jako jeho
otec. Nejdříve pro zednáře komponoval menší skladby, např. kantátu pro tenor, mužský
sbor a orchestr s názvem Zednářská radost či orchestrální Zednářskou smuteční
hudbu.115 Poté přišla jeho nejslavnější opera Kouzelná flétna, která je v souvislosti se
zednářstvím často diskutovaná. Libreto k ní vytvořil Emanuel Schikaneder,116 a kromě
toho bylo, jako inspirace, použito Bornovo pojednání O mystériích Egypťanů. Někteří
tvrdí, že Mozartovu záhadnou smrt zavinili zednáři, kteří byli rozzlobení, že v této
opeře prozradil jejich tajemství. Je to však velmi nepravděpodobné. Myšlenka Kouzelné
flétny byla často interpretována. Jedni tvrdí, že postava Královny noci odkazuje na
Marii Terezii, zlí duchové, kteří ji navádějí, znázorňují katolickou církev. Moudrý
vladař Sarastro, který trestá špatné a ochraňující dobré, má být Josef II. a Papageno zase
údajně ztělesňuje masy nevzdělaných, lehkomyslných lidí. V opeře jsou i různé zkoušky
vodou a ohněm, přijetí Tamina a Paminy mezi zasvěcence do chrámu moudrosti, které
odkazují na zednářské tradice.117 Dalším známým skladatelem zednářem byl Franz
Joseph Haydn, který patřil k menší Vídeňské lóži ZurWahrenEintracht (U pravé
svornosti).

4.7 František II.
Nástupcem Leopolda II. byl František I. Rakouský (císař František II.) je známý
nastolením přísné cenzury a zrušením všeho podezřelého, z čeho by mohla začít klíčit
revoluce nebo převrat proti režimu. Vzal zednářům jejich sirotčinec a dále vyšlo
nařízení, že muži, kteří pracující ve státních službách měli zakázáno být v tajných
spolcích. Zednáři se tedy dohodli, a aby předešli nepříjemnostem, raději se rozešli
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dobrovolně, dokud nepřijdou lepší časy. „Ideály a hodnoty svobodného zednářství však
dále žily v hlavách mnoha lidí.“118

4.8 Vývoj v 19. století
Vzhledem k přísně hlídané atmosféře počátku 19. století se české zednářství téměř
nevyvíjelo. Mnohé lóže sice fungovaly tajně dále, ale bylo to pouhé živoření. Existovaly
určité snahy lóže obnovit, což bylo zapříčiněno postupem Napoleonových vojsk, ale
žádný velký pokrok nenastal. Absolutistický režim Metternicha byl však ještě
důslednější v odhalování tajných společenství. Lidé to řešili tak, že vstupovali do
pruských lóží, kde bylo zednářství legální. Po pádu metternichovského režimu v roce
1848 se obnovila lóže Pravda a jednota u tří korunovaných sloupů. Česká literatura
v druhé polovině 19. století vnímala zednářství pozitivně. Například Jan Neruda po
návštěvě Velkého francouzského orientu,119 napsal do Květů: „Každý opravdový
vzdělanec je nyní svobodných zedníkem a staví na dómu všeobecné humanity.“120
Dalšími literáty, zmiňujícími se o zednářství, byli Karel Sabina (Na poušti), Karolina
Světlá (Zvonečková královna), Josef Svátek (Hrabě Špork, Císař Karel VI. a Marie
Terezie), Alois Jirásek (Poklad, F. L. Věk, Temno) atd.121 Pozitivní zkušenost se zednáři
měl i Bedřich Smetana z návštěvy Švédska. Mezi významné zednáře té doby patřil i
univerzitní profesor Jan Evangelista Purkyně. Naproti tomu spisovatel Karel Havlíček
Borovský se snahám a chování svobodných zednářů vysmál.
Roku 1880 kongres konaný ve Vídni vyhlásil boj proti svobodnému zednářství.
Napomoh tomu i Leo Taxil, o kterém bude řeč dále.

4.9 Pokračování zednářství ve 20. století
Dva dny před převratem 28. října 1918 se se odloučili členové lóže Charitas,
která existovala od jara 1909 pod uherskou velkolóží a založili 12. května 1919 českou
lóži Jan Amos Komenský. Ta spadala pod Velký Orientem Francie. V roce 1923 byl
poté

ustanoven

25.

února

1923

Velký

orient

Národní

veliké

lóže

československé.122Dalšímu vývoji zednářství v Čecháchse věnuje Jana Čechurová ve
své knizeČeští svobodní zednáři ve 20. století.
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5 Zednářská symbolika
„Symbol je viditelným znakem neviditelné skutečnosti.“123

5.1 Rozlišení znak x symbol
Symboly a legendy hrají ve svobodném zednářství jednu z nejdůležitějších rolí.
Nejdříve je třeba, vymezit si dva pojmy, kterými jsou znak a symbol. Na první pohled
jsou to téměř totožné výrazy. Ale není tomu tak. Symbol je založený na analogii, je
méně přesný než znak a u každého jedince může být vykládán jinak. Je proměnlivý a
často víceznačný. Symbol nevysvětluje, ale naznačuje. V původním užití znamenalo
slovo sýmbolon poznávací znamení.124 Je polysémický a umožňuje volné rozvinutí
představivosti. Je to jako v poezii, metafory se navzájem obohacují a tak jedna druhé
usměrňují význam.125 Znak je dohodou vybraný artefakt. Na rozdíl od symbolu je
racionálně uchopitelný. Znak oslovuje intelekt člověka a symbol spíše emoční stránku.
Symbolem může být znak, ale znak nemůže být symbolem. Symboly se nikdy nenechají
spatřit těm, kteří je nehledají. Tak jako vlastní zednářství je založeno na osobním
prožitku, tak i symboly si každý zednář interpretuje vlastní cestou a tlumočí tak své
prožitky. Symboly fungují na principumetafory a spojují oblasti vědom a podvědomí.
„Cílem svobodného zednářství jako spekulativní vědy je probádání božské pravdy,
všechno ostatní jsou pouze pomocné prostředky k dosažení tohoto velkého cíle.“126
Symboly mají zednářům pomoci, při hledání pravdy, lásky k bližnímu, víře v Boha a
jiným základním principům lidské a zednářské morálky. „Symbol umožňuje lidskému
hledání pozvednout se k nadlidskému. Jeho cílem je přesáhnout vnější hmotnou podobu
a dostáhnout absolutna.“127Symboly se však nedají považovat za dogmata, jelikož jsou
spíše jednotícím prvkem bratrů. Zednáři mezi sebou mohou díky nim nepozorovaně
komunikovat bez prozrazení svého tajemství a jednat se stejným záměrem. Vědí, že
nejlepší způsob, jak si něco zapamatovat, je zapojit představivost. Nezahrnují tak
nováčky nudnými dlouhými texty, které by se museli naučit, ale úspěšně praktikují
metodu využití fantazie. Podněcují tak ducha a mysl začínajících bratrů. Dále je také
nutné si uvědomit, že symboly nejsou závislé na jazycích, tudíž vzhledem
k mezinárodnosti zednářství, mohou být používány kdekoliv. Princip fungování světa
123

M. LURKER, Slovník symbolů, s. 503.
M. LURKER, Slovník symbolů, s. 503.
125
Cesty svobodného zednářství, s. 41.
126
P. F. LOBKOWICZ, Legenda svobodných zednářů, s. 59.
127
Citát Jeana -Pierra Bayarda.
124

48

na protikladech se přenáší i do zednářské symboliky (např. světlo/temnota,
nevědomost/poznání, smrt/zmrtvýchvstání).
Symboly bývají kandidátům popsány a vysvětlování při zasvěcení. Každý stupeň
má své vlastní symboly. Pouze členové bratrstva mohou plně pochopit a využívat jejich
sílu.

5.2 Původ zednářských symbolů
Původ symbolů můžeme hledat v dobách kamenických cechů. Jsou to nejčastější
řemeslné pomůcky jako je kružidlo (představuje povinnost), kladivo (práci), úhelník
(poctivost), pravítko, krokvice či jeden z nejdůležitějších symbolů, hrubý/ neotesaný
kámen. Některé symboly mají svůj původ v Bibli.128 Křesťanská církev vyvinula
symboliku, která objasňovala lidem víru a byla pochopitelná pro široké masy. Dlouhá
tradice používání těch stejných starých symbolů ochraňuje svobodné zednářství před
nechtěnými mutacemi, a tak dnešní zednáři mohou prožívat téměř to samé při svých
rituálech a ceremoniálech, jako jejich zednářští předci.129 Využití symbolů má ale i
praktický význam, protože zednáři museli chránit své tajemství a hlavně spisy a listiny.
Pokud však byly použity symboly, nezasvěcenému zloději by byly k ničemu.

5.3 Základní dělení symbolů
Symboly prvních tří stupňů modrého zednářství se, podle Skotského ritu starého a
přijatého dělí na několik skupin. První jsou tzv. Velkásvětla. Patří sem Svaté písmo,
úhelník a kružidlo. Výklady jejich významů se různí, například podle T. Srba,130
úhelník symbolizuje materiální hodnoty a kružidlo naproti tomu hodnoty spirituální.
Úhelník, představující kámen a zem, kružidlo nebeskou klenbu, spolu s knihou
dohromady odkazují na Boží vůli při tvoření nebe a země. Dále se tato trojí podstata
symbolu dá považovat za odkaz na tělo, mysl a duši. Podle E. Lennhoffa131 je zase
Bible světlem nad námi, jakožto výraz pro víru v mravní řád, úhelník znázorňuje světlo
v nás (mravní jednání dle svědomí jednotlivce) a kružidlo, světlo kolem nás (související
s bratrstvím, pomocí a ochotou). Jedná se o základní vybavení, potřebné k fungování
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lóže (např. přijatí členové na ně skládají přísahu). Jsou umístěna na oltáři před
ctihodným mistrem.
Další skupinkou jsou Malá světla. Jsou to hmatatelná světla (svíce), planoucí na
třech sloupcích, které symbolicky podpírají „stavbu“ svobodného zednářství. Nazývají
se Moudrost, Síla a Krása a jsou to znamení mistra a prvního a druhého dozorce.
Znázorňují Slunce, Měsíc132 a mistra, řídícího lóži, který vyjadřuje duchovní světlo.
Upozorňují bratry na dočasnost, časovou i prostorovou omezenost či na zednářské
ctnosti.

5.4 Tři velká světla (bible, úhelník a kružítko)
„Tak úhelník učí morálku, vodováha rovnost a olovnice spravedlnost a čestnost
života a konání. Tak, poctivým chováním, stejným zařazením a přímými úmysly věříme,
že postoupíme do úplnějšího uskutečnění oněch nesmrtelných principů, odkud pochází
veškeré dobro.“133
5.4.1 Kniha (V. S. L.) angl. VolumeoftheSacredLaw134
Kniha leží na oltáři před mistrem. Jedná se o svazek posvátného zákona. Kdysi
jím byla Bible, ale dnes se již na oltáři může nacházeti Tóra, Korán či jiné knihy
náboženství. Kniha na oltáři může být také s prázdnými stránkami, tím se znázorňuje
svoboda vyznání. V anglicky mluvících zemích bývá používána Bible krále Jakuba.
V Čechách se nejčastěji setkáme s Biblí kralickou, jako symbolem národního obrození a
uvědomění. Kniha je chápána jako boží vůle/ zákon. Je dále přesvědčením o vítězství
dobra, které se rodí z poznání.135 Můžeme ji považovat za doklad toho, že lidstvo již od
pradávna touží po pokroku a poznání. Otevřením knihy začíná práce lóže. V přítomnosti
Bible (jiné svaté knihy) si nikdo nedovolí lhát nebo jednat neupřímně. Otevřená kniha
znázorňuje rovné jednání před Bohem.
5.4.2 Úhelník a kružítko
Úhelník je opět jedním z hlavních symbolů zednářství. „Je to stavitelský kříž nebo
řecký kříž, nepřečnívající nad vodorovné břevno.“136 Má znázorňovat poctivost, pravdu,
mravnost, svědomitost a vztah jak sám k sobě, ale i k druhým. Je považován za spojení
hmoty a ducha. Učí zednáře, že je třeba stále „přeměřovat“ své chování. Poukazuje i na
to, že ho tvoří čtyři elementy, které musí být v rovnováze. Bez úhelníku nebylo možné
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převést stavební plány do reálné stavby. Používal se k stanovení a ověření přesnosti 90°
úhlu na opracovávaném kameni. Tento symbol nosí (jako klenot) mistři,137 kteří vedou
lóži. Mohou úhelníky/ klenoty skládat do některých dalších symbolů. Někdy se úhelník
zobrazuje s písmenem G uprostřed.
5.4.3 Kružidlo
Kružidlo značí dovednost, poznání a zdrženlivost. Znázorňuje to, že všechno
škodlivé a špatné je vykázáno za hranici kruhu a pevná víra je uchována vevnitř.
Kružnice nemá konec ani začátek, znázorňuje proces. Její poloměr symbolizuje to, že
všichni lidi jsou si rovni, je kruh brán jako symbol stejnoměrné lásky. K vytvoření
kružnice je potřeba centrálního bodu, bez kterého není možné její sestrojení, tím je
symbolicky vyjádřen Bůh. Při zasvěcení symbolicky jeden z hrotů zasahuje do srdce
přijímaného bratra a druhý ho spojuje s ostatními, samozřejmě obrazně řečeno. Ve
stavitelských dobách bylo používáno architektem stavby.
Oba dva dohromady odkazují na snahu zednářské výchovy o vyšší cíle. Kružidlo
znamená duchovní stránku člověka, naproti tomu úhelník jeho hmotnou stránku.

5.5 Malé klenoty: úhelnice, vodováha a olovnice
5.5.1 Vodováha a olovnice
Olovnice připomíná pravdomluvnost a upřímnost. Vodováha slouží k tomu, aby
stavitelé dokázali zjistit, zda je kvádr rovný a jestli koresponduje s postavením ostatních
kvádrů. Tím je myšleno to, že všichni lidé jsou v základě stejní. Jednotlivec spojením
s ostatními tvoří celek.Jsou to symboly povinností. Nosí je první a druhý dozorce.
Olovnice se používá ke kontrole svislic. Učí zednáře, jak být ve svém jednání rovní a
přímí. Je symbolizována trojúhelníkem, který je obrácen vrcholem k zemi (je to
připodobnění kuželovitého olova na olovnici). Připomíná nám neklidnost a nestálost
života. Dále znázorňuje déšť, který zajišťuje růst potravy a péči o tělesné potřeby,
naopak trojúhelník postavený hrotem nahoru, znázorňuje oheň a věčné světlo. Když se
trojúhelníky spojí, vznikne z nich šesticípá zednářská hvězda, která je symbolem
trojjedinosti Boha.

5.6 Další hlavní symboly zednářství
5.6.1 Základní symbol vyššího stvořitele
Božský stvořitel je základem zednářství, všichni bratři musí věřit ve Velkého
architekta Vesmíru a nesmrtelnost duše. K jeho zobrazení se používají symboly:
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pěticípá a osmicípá hvězda, trojúhelník, oko, písmeno G či hebrejské jméno Boha
(JHVH). Často bývají tyto symboly skombinovány.
5.6.2 Chrám
Chrám je centrum lóže, kde se bratři scházejí a pracují. Může se lišit ve své
podobě, známe například chrámy, které jsou jen upravenou místnosti, ale i veliké
budovy, postavení přímo pro potřeby zednářů. Dle starých textů je určeno několik
rozměrů, jaké by měla místnost mít. To však často není možné dodržet. Chrám má
délku orientovanou ze západu na východ a šířku ze severu na jih a výšku od nadiru
k zenitu.138 Zednáři tak sledují, odkud přichází světlo. Chrám má být dvojnásobně
dlouhý, tak, jak je široký. Interiér chrámu je zařízen podle ritu lóže a podle stupně
zasvěcení. (Ideálně by měl mít každý stupeň zařízenou svou místnost, s čímž se však
nesetkáváme často). Sál musí být bez oken a mít jen jedny dveře. Tím se zajišťuje, aby
do lóže nevnikli nezasvěcení jedinci a bratři mohli nerušeně pracovat. Na zemi leží
čtvercová podlaha, která byla dříve pro kameníky naprosto běžná. Dnes je součástí
místa, kde se odehrávají obřady a často se nachází jen v centrální části místnosti.139
Strop je symbolizací hvězdné oblohy s několika souhvězdími a Polárkou. Pomáhá
adeptovi uvědomit si, že je pouhou součástí velkého vesmíru. Nad křeslem ctihodného
mistra visí Delta (rovnostranný trojúhelník obtočený gloriolou – kruhem paprsků).
V jeho středu najdeme oko nebo tetragram JHVH. Jedná se o jeden ze symbolů Velkého
architekta Vesmíru. Po stranách najdeme zářící světelné zdroje Slunce a Měsíc. Dále se
v loži vyskytuje hrubý a kubický kámen. Ty jsou spolu s rýsovacím prknem (které se
dnes již moc nepoužívá), označovány jako Tři nepohyblivé klenoty lóže.Stěny chrámu
by měly být vymalovány buď modře, bíle a ve francouzském ritu červeně.
5.6.3 Sloupy chrámu
V interiéru chrámu se nacházejí dva základní sloupy. Často severně a východně
od vstupních dveří.Bývají kovové s hlavicí ozdobenou granátovým jablkem, hladké a
polokruhové. Připomínají ty původní sloupy, které stály před Šalamounovým chrámem
a měl je údajně postavit Chíram z Týru. „Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden
sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch
sloupů odlil z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysoká 5 loktů.“140 Rozměry sloupů
se v 1. knize královské a Paralipomenu liší. Sloup na severní straně (nalevo) se nazývá
138

T. SRB, Řád svobodných zednářů 2, s. 41.
Nový kandidát je přiveden na roh šachovnice, čímž je mu naznačeno, že se vydává na cestu, kterou
prošli všichni zednáři před ním a bude muset vykonávat volby mezi dobrem a zlem (bílá a černá). Dále
upozorňuje zednáře na to, že tyto rozhodnutí musí dělat po celý život.
140
1 Kr, 7, 15.
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Boaz.141 Je to sloup pro učňovský stupeň. Jižní (napravo) se nazýval Jachin.142Tento
sloup je určen druhému tovaryšskému stupni. Někdy se můžeme setkat s opačným
uspořádáním, tj. Boaz na jihu podle Judska a Jachin na severu jako Izrael. Ve sloupech
se také promítají architektonické rysy. Boazbývá zobrazen v dórském a Jachin v
iónském. Znázorňují aktivní a pasivní přístup.143 Dále symbolizují vstup do duchovní
práce a nosné pilíře humanity (spravedlnosti a přízně). Celkově se o symbolice sloupů
dočteme často ve Starém zákoně
V lóžích, které fungují podle Skotského řádu starého a přijatého bývají další tři
sloupy/svícny (ta tzv. Malá světla). Tyto zajišťují symbolické světlo v lóži. Vizuálně
není určeno, jak by měly vypadat, ale často se považuje za správné toto rozřazení: sloup
Moudrosti jestylu iónského, Síly dórského a Krásy korintského. Symbolizují i budoucí
stav blaženosti, víry v zaslíbení, v božské vlastnosti a v poslání Vykupitele, jakož i
laskavého postoje k bližnímu. Tyto sloupy nejsou nezbytné, svíce se dají položit jen na
zem.
5.6.4 Hrubé a opracované kvádry
„Svobodný zednář je sám oním hrubým, neopracovaným kamenem a současně i
nástrojem, kterým je tento kus skály opracován.“144 Kámen byl nejzákladnější potřebou
starých stavitelů. Tudíž v rámci převzetí symbolů z kamenických cechů je jedním z těch
hlavních. Znázorňuje něco stabilního a funguje jako podklad, na kterém lze stavět. Když
se kámen vytěží, je nevhodný ke stavbě. Úkolem kameníků bylo opracovat ho a
přeměnit v hladký kvádr (kubický kámen). Vyžadovalo to píli, trpělivost a dovednost.
Dnes je tato myšlenka převedena do duševní roviny. Kandidát a učeň je viděn jako
hrubý kvádr (roughashlar), který se prostřednictvím zednářství zjemňuje. Tovaryše již
můžeme považovat za kámen kubický (perfectashlar). Je tím vyobrazena myšlenka
hermetického přístupu, tj. snaha o vylepšení zbytku lidstva. Obvykle jsou neopracované
kameny umístěny v lóži, aby bratrům připomínaly, že na sobě musí stále pracovat.
5.6.5 Lebka a zkřížené hnáty
V dobách středověku byl život na zemi brán jako bezvýznamný, smrt byla
vysvobozením a možnost, jak přejít do toho pravého nadpozemského života. Nebylo
zvykem držet hroby v úctě. V době 17. století se z lebky a zkřížených hnátů stal
oblíbený a hojně používaný symbol, který přejali i piráty. V zednářské symbolice
141

Znamená posilu, symbol dalšího duchovního rozvoje a spoléhání na božskou sílu.
Znamená opora, symbol povznesení a uvědomění.
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„Někdy se mluví o tom, že sloup B symbolizuje ženskou polaritu a sloup J mužskou.“ In T. SRB, Řád
svobodných zednářů 2, s. 67.
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T. SRB, Řád svobodných zednářů 2, s. 32.
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znamená lebka se zkříženými hnáty smrt já neboli ega jedince. Nastává fyzická smrt,
která musí předcházet před vzkříšením ve vyšším stupni bytí. Připomíná naši křehkou
smrtelnost, nevyhnutelnost smrti a nejvyšší zodpovědnost za naše činy. „Dbej věcí,
jejichž hodnoty jsou trvalé, věčné a povznesené nad prach všednosti.“145 Podle
zednářské legendy jejich použití souvisí s objevením kosterních ostatků stavitele
Šalamounova chrámu,ChiramaAbiffa.
5.6.6 Písmeno G
Pro tento znak existuje několik vysvětlení. Může představovat buď Boha (z
anglického God), královnu věd geometrii či gematrii146 - hebrejskou numerologii nebo
se jedná o písmenoGammu. V kombinaci s úhelnicí se vysvětluje jako symbol
spravedlnosti. Dle švédského rituálu znamená „G“ Golgotu, místo ukřižování Ježíše.
Představuje duševní schopnosti, vnímané smysly. Bývá zobrazováno uprostřed
pentagramu, který se někdy vykládá jako pěticípá betlémská hvězda a může být
namalována na stropu lóže.
5.6.7 Lóžový koberec
Hned na začátku je třebaupozornit na možné odlišnosti v označení a názvu.
Existují pojmy obraz, koberec, plán, deska nebo tabule. Lóžový koberec má velmi
důležitou roli při iniciaci nových kandidátů, tak i pro zasvěcování do dalších stupňů.
Každý z prvních tří stupňů svobodného zednářství má svou tabuli se svými symboly. Je
to v podstatě taková vizuální pomůcka, vysvětlující principy. Fantazie, spojená
s vizuálním prožitkem je mnohem lépe zapamatovatelná než pouhé poučky. Původně se
používaly desky s pískem, do kterého se prstem kreslilo a poté opět smazalo. Postupem
času zednáři pokračovali v této tradici tak, že symboly na desku nakreslili a při skončení
setkání lóže byly tyto„výkresy“ zničeny, aby se zachovalo tajemství a minimalizoval
únik informaci. Dnes jsou symboly na deskách trvale nakreslené. Tabule visí zavěšené
v chrámu, nebo jsou schované a vytahují se vždy k potřebné situaci. Tabule bývá často
při obřadu rozložena na zem.147

5.7 Osobní věci zednářů
5.7.1 Zednářská zástěra
Nejzákladnějším vybavením každého zednáře je zástěra. Symbolizuje duševní
hodnoty, jako jsou čistota, nevinnost, poctivost a pracovitost. Navazuje na ní spoustu
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Symbolika svobodných zednářů, s. 58.
Metoda hledání analogií mezi pojmy skrze čísla v hebrejské mystice.
147
Jelikož jsou tabule symbolem svatostánku, nepokrývají při položení na zem její celou plochu, ale jen
určité místo. In Symbolika svobodných zednářů, s. 45-46.
146
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dalších významů, jako třeba očista, oběť a růst. Také tvarem čtyrúhelníku, který je
doplněn trojúhelníkem, dostáváme čísla 3, 4 a 7, která jsou klíčovými čísly zednářství.
V 18. století byla zástěra nošena pouze při svátečních událostech. Byla vyrobena
z jehněčí kůže a sahala od prsou až ke kolenům. Měla ochránit tělo kameníků při práci.
Zástěry byly vyšívány, či jinak zdobeny ženami zednářů a zobrazovaly se na nich
důležité symboly nebo legendy. Roku 1813 byla ustanovena konečná podoba zástěry,
která se používá dodnes. Moderní zednářská zástěra má 40cm na šířku a 35 cm na
výšku. Každá zástěra má dnes náprsník. Co se týče barvy, nejčastěji je použita modrá,148
s výjimkou Skotska, kde se používají různé zbarvení. Červené lemování na zástěře
značí určitou hodnost. Nejpoužívanější ze symbolů na zástěře jsou růžice a trojúhelníky.
5.7.2 Bílé rukavice
Zednáři nasazují bílé rukavice při různých příležitostech, např. je mají na rukou
hodnostáři lóže při obřadech a setkáních. Symbolizují čisté ruce nebo neposkvrněný
čistý zednářský život. Mají ukázat, že ruce při práci musejí zůstat nepošpiněné. Další
možný výklad znamená povinnost nezaujatého a mravního smýšlení. V některých lóžích
dostává přijatý člen pár ženských rukavic jako „pozdrav sestře, která je jinak z práce
lóže vyloučena“, tj. manželce149 nebo sestře. Také platilo, že pokud byl přijímaný
zednář svobodný, měl si rukavice ponechat, poté je darovat své vyvolené150 a svou
novou ženu informovat o svém členství.
5.7.3 Klobouk
V Americe ho nosí jen mistr lóže. Smeká jej, když padne zmínka o Bohu/ Velkém
architektovi Vesmíru. Klobouk odkládá, když lóži navštíví velmistr státu. Po odchodu
nejvyššího hodnostáře si mistr odznak moci znovu nasazuje.
5.7.4 Náprsní klenoty a medaile
Slouží především k označení členství v lóžích. Když je založena lóže, je obvyklé,
že se vytvoří klenot zakladatele a všichni zakládající členové ho mají právo nosit.
Existuje speciální klenot, který označuje bývalého mistra, řadoví členové nosí jiné
klenoty. Klenoty se mohou vztahovat k určité události, např. výročí lóže, někdo přispěl
významně na charitu či jiné. Klenoty se používají i pro připomenutí významu symbolů,
jako jsou oko, úhelník, kružidlo, 47. otázka Euklidova atd. Klenoty bývají většinou ve
vlastnictví jednotlivců.
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„Za času krále Karla I. byla světle modrá barva oblíbenou barvou mezi členy parlamentu, byla to
barva královská“ In Symbolika svobodných zednářů, s. 72.
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M. LURKER, Slovník symbolů, s. 582.
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Symbolika svobodných zednářů, s. 78.
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5.7.5 Meče
Meče hrají v zednářských obřadech důležitou roli. Odkazují na dobu rytířskou.
Jílec meče tvořil kříž, lesknoucí se čepel znamenala čistotu myšlení a skutků.
V moderním zednářství se meč používá ke střežení dveří nebo bran proti vetřelcům a
k zachování důvěrnosti jednání. Při rituální práci je kandidátovi položena špička nože
na hruď, jako znamení, že se bude zabývat těžkou prací. Dvojstranné ostří meče
představuje schopnost spravedlnosti říznout oběma směry.
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6 Stupně zasvěcení
6.1 Zájem o vstup do bratrství
Pokud se někdo chce stát zednářem, musí splnit jejich požadavky, z nichž prvním
je stát se hledajícím.151K tomu dojde tak, že adept kontaktuje lóži nebo je osloven
bratry. Většina lidí, kteří chtějí vstoupit mezi zednáře, tak činí z idealismu, touhy po
intelektuálním a bratrském chování. Někteří si přejí zase podílet se na sociálním a
mravním pokroku naší společnosti. Členství v lóži nemá žádné společné body
s členstvím v sektě. Z bratrstva lze svobodně vystoupit, či přestoupit do jiné lóže nebo
obedience, to však za souhlasu všech bratrů. Zednář může být ale i vyloučen za své
nemorální chování nebo tvrdé prohřešky proti zednářským pravidlům.152

6.2 1. stupeň učeň
V dřívějších dobách musel uchazeč původně předložit svou žádost třikrát a lóže
na ni nemusela hned reagovat.153 Dnes se to již nepraktikuje. Pokud lóže souhlasí, určí
alespoň tři bratry, kteří konzultují s hledajícím jeho důvody zájmu o zednářství a vstupu
do lóže. Tyto rozhovory se nazývají ankety. O rozhovorech vypracují bratři písemnou
zprávu, která se v lóži přečte a zbytek bratrů k ní vyjádří své stanovisko. Mezitím se
zjišťují názory, morálka, minulost a důvěryhodnost žadatele.154 Podle staré tradice by se
jméno žadatele mělo napsat na černou tabuli, aby se každý z bratrů mohl seznámit se
jménem potenciálního nového bratra.155 O každém zájemci se hlasuje třikrát a platí
zásada přijetí při vyšší procentuální hodnotě (často musí být až ¾ kladných vyjádření).
Toto

hlasování

se

provádí

formouballotage(pomocí

kuliček).156
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Čekatele, který hledá světlo, které ho osvítí.
Dřív to bylypřísahy velmi kruté. Museli slíbit, že pod trestem vyříznutí jazyka či jiných podobných
praktik, nic nevyzradí.
153
Tím se zkoumalo, jestli žadatel má o vstup opravdu zájem.
154
Podmínky k tomu, aby se člověk stal svobodným zednářem: musí být čestný a svobodný. Musí mu být
21 (někdy až 25) let. Musí mít k dispozici určitý volný čas. Musí být dostatečně inteligentní, aby mohl
sledovat práce a účastnit se jich. Musí mít také finanční prostředky, aby mohl dostát své finanční
povinnost v lóži, aniž by způsobil ujmu své rodině. Je taky nutné, aby člověk hledající se nespokojil s tím,
co mu nabízí konzumní společnost a příslušnost k bezejmenné mase lidí. Musí mít zájem rozvíjet svoji
osobnost.http://www.svobodnizednari.cz/svobodne-zednarstvi.htm vyhledáno 11. 3. 2014.
155
Pokud bylo v místě více lóží, jméno hledajícího bylo napsáno ve všech, tak se zamezilo přijetí lidí se
špatnou pověstí.
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Hlasování pomocí kuliček se začalo používat až po roce 1720. In Harry L. HAYWOOD,
SymbolicalMasonry, 2005, s. 58.
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Bílé kuličky znamenají souhlas a černé zamítnutí. Před touto volbou není
hledajícímu umožněn vstup do lóže. V případě, že lóže uzná adepta za vhodného, je
pozván do lóže, ovšem se zavázanýma očima a jsou mu pokládány další otázky. Lóže
také zjišťuje finanční zázemí žadatele, protože musí přispívat na její fungování. Je
zároveň poučen o základních pravidlech bratrstva. Vynakládá se velká péče, aby bylo
jisté, že kandidát zná povahu cesty, na kterou se má vydat, aniž se mu prozradí
podrobnosti. Hledající se dozví, v jakém šatu musí navštívit lóži při iniciačním
ceremoniálu.
Bratři sedí v lóži dle tradičního rozsazení. Ceremoniář zaklepe kladívkem, všichni
vstanou a poté je zapálena svíčka na sloupu moudrosti a proneseno: „Nechť moudrost
řídí stavbu!“ Poté strážci zapalují další svíčky se slovy: „Nechť ho vede krása a síla.“
Dále je rozvinut koberec a mistr řekne: „Zasedání lóže je zahájeno.“157Poté hledajícího
přijme první dozorce (tzv. strašný bratr) a zavede ho do zvláštní místnosti, kde se musí
zbavit všech kovových ozdob a věcí, co má při sobě. Tím je symbolizováno, že se adept
nenechá strhnout a oslnit povrchním leskem věcí. Podle staršího rituálu přijímaný do
modrého zednářství musí do lóže vejít ani oblečený ani nahý. Na levé noze musí mít
pantofel a pravou noha má být odhalenou ke kolenu. U středověkých kameníků musela
být odhalena levá noha. Pantofel na levé (někde pravé) noze symbolizuje pokoru
zbloudilců hledajících světlo, odhalená levá noha vyjadřuje úmysl vydat se po cestách
pravdy. Také musela být odkryta levá část prsou, na znamení toho, že srdce adepta je
otevřené. Uchazeči je sundána i kravata. Někdy se žadatel musí převléknout do
otrhaného oděvu s odkrytou levou částí hrudi, to představuje otevřené srdce pro
všechny, kteří kráčí životem v mravní čistotě, a symbolizuje připravenost ke smrti,
pokud bratry zradí. Uchazeči jsou zavázány oči a je odveden do místnosti ztracených
kroků,158 která je malá a tmavá. Na stole většinou bible, zrcadlo (znamená „takový jsi“),
přesýpací hodiny a lebka159 (mohou tam být další věci, například karafa s vodou či
chléb, na zdi namalované přesýpací hodiny nebo kohout). Vybavení místnosti se liší
podle ritů. Uvnitř je mu sundána páska a může o samotě několik minut přemýšlet o
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JosefGLÜCKSELIG, Tajné společnosti, Praha 1993, s. 55. Podle článku J. Rehländerav časopise
Geoz roku 1988. Článek má název „Muži s vyhrnutou nohavicí.“
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Možné i jiné názvy, např. kabinet rozjímání. In T. SRB, Řád svobodného zednářství 2, s. 202.
159
V místnosti ztracených kroků je kostlivec, hledající měl by přemýšlet o pomíjivost a malichernosti
života a pozemských věcí a o nicotnosti vlastní existence. V některých amerických lóžích bývá kostlivec
nahrazen mrtvolou, ne opravdovou, ale věrnou voskovou napodobeninou. I když někdy se prý stává, že
tam je pravá mrtvola.
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pomíjivosti života. „Kdo se bojí smrti, ztrácí radost ze života.“160 Pak pro něj přijde
první dozorce, podrobí ho krátkému výslechu a vyzve ho k podpisu přísahy. Nováček je
zaveden před dveře chrámu a musí na ně třikrát zaklepat. Po vstupu byl v některých
lóžích uchazeč podroben zkouškám tzv. egyptského mystéria.161 Podle Zunnecka
některé velké zednářské budovy mívají důmyslné matoucí zařízení, jako jsou klamná
schodiště, nízké klenby, otevřené vodní kanály k provozování iniciačního rituálu.
Někdy byli uchazeči zavedeni do podzemí, kde byli přestrojení zednáři v okovech. Tím
byl upozorněn na to, co by se mu mohlo stát, pokud poruší přísahu. V chrámu může být
uchazeč dále poslán na tři cesty, od večera nocí k východu slunce a přes poledne zpátky
k večeru. Jeho průvodce ho přitom upozorňuje na nebezpečí zloby, samolibosti a
předsudků.
Po těchto prověrkách je uchazeč přiveden (ideálně točitým schodištěm) ke dveřím
vnitřní lóže. Tam začne přesně stanovený rozhovor mezi mistry lóže, prvním dozorcem
a zástupcem, který má nováčka na starost a ručí za něj. Zástupce mluví s mistrem jenom
prostřednictvím prvního dozorce, protože s ním nesmí mluvit přímo. Během rozhovoru
přijímanému ceremoniář nebo či tajemník míří na obnaženou hruď kordem.162 Hledající
pak poklekne před oltářem, dotkne se dvěma prsty holé hrudi na srdci a přísahá, že bude
bránit lidskost a plnit své povinnosti vůči své rodině, zednářům a ostatních lidí. Slibuje
také, že bude ctít zednářská pravidla a zachová jemu svěřené tajemství. Po přijímacím
rituálu dostane doklad o členství. Stává se učněm a může se rovnoprávně podílet na
práci v lóži. Obecně platí, že nejmladší učedník se dobrovolně zhostí jakékoliv práce,
kterou je potřeba udělat. Musí mu být prokázaná stejná úcta jako starším členům.
Iniciační rituál může mít spoustu specifických podob. Hledající může mít
například za úkol v rámci přijímacího rituálu sepsat závěť a odpovědět při ní na otázky
o svých povinnostech vůči lidem, sobě či bližnímu. Všechny zkoušky a vstup do lóže po
třetím zaklepání mají symbolizovat slova z Bible: „Hledejte a naleznete, klepejte a bude
vám otevřeno.“163
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Citát Jana Husa. In T. SRB, Řád svobodných zednářů 2, s. 207.
Před vstupem do místnosti jsou uchazečovi opět zavázány oči. Nejdříve ho vede jeho kmotr s prvním
dozorcem klenutou chodbou, která symbolizuje zkoušku zemí. Pak procházení speciální hořící látkou
„lokypodium“, to symbolizuje zkoušku ohněm, pak se brodí potokem, tj. zkouška vodou. Nakonec se
musí držet kruhů, zavěšených nad propastí - symbol zkouška vzduchem. Tyto zkoušky bývají většinou
provozovány jen na podlaze lóže. Uchazeč třeba musí sejít ze schodů do „hlubin“ se zavázanýma očima,
plazit se skrčený nízkou chodbou nebo je mu stříkána voda do obličeje. In Karl – Heinz ZUNNECK, Tajná
znamení a rituály svobodných zednářů, Liberec 2008, s. 134.
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6.2.1 Přísaha (slavnostní slib)
V dobách zednářů/ kameníků byla přísaha o zachování tajemství odůvodněná.
Chránila jejich profesionální tajemství. Porušení bylo krutě trestáno, jak je vidět
v dochovaných dokumentech. Ve Skotsku či v Americe byly tresty velmi drastické,
například useknutí ruky, vytržení jazyka, tělo bylo vystaveno a spáleno při přijímání
nového bratra, jako odstrašující příklad. Dnes se však tyto nelidské tresty nepoužívají.
Je třeba vzít v potaz, že ve většině zemí světa jsou zakázány tresty smrti či mučení.
Přijímaný skládá přísahu na Tři Velká světla, svaté písmo (někdy se používalo
Evangelium Sv. Jana), kružítko a úhelník. Zavazuje se k dodržení svěřeného tajemství a
zná důsledky jeho porušení. Slibuje, že neprozradí jména jiných bratrů zednářů. Její
znění se často měnilo a upravovalo, vzhledem k místním podmínkám.
„Přísahám před tváří velkého Stavitele Země, který je Bohem, že ani přímo, ani
nepřímo neprozradím tajemství zednářů a zednářství. Neučiním to ani slovy, ani
písmem, ani znamením ani gestem a ani žádným jiným způsobem. Pokud by se tak
stalo, souhlasím s tím, aby mi bylo proříznuto hrdlo, vypíchnuty oči, provrtána hruď,
vytrženo srdce, vnitřnosti spáleny a jejich popel rozmetán a potopen na dno moře, nebo
ať je rozfoukán čtyřmi větry do všech světových stran. Mé jméno ať je vymazáno
z paměti všech lidí. Tak ať se stane. Ať mi pomáhá Bůh a jeho svaté evangelium.
Amen.“164

6.2.2 Symboly prvního stupně
Nástroje prvního učňovského stupně jsou kladívko, dláto a 24 centimetrové
pravítko (symbol 24 hodin, které má zednář k dispozici pro svou práci a
sebezdokonalování). Kladívko znamená vůli ke zdokonalování a dláto metodu či způsob
zednářské práce.165 Dalším symbolem je hrubý kámen, o němž již byla řeč. Dalším
symbolem je olovnice druhého dozorce, která visí shora dolů, a představuje cestu
učedníka do sebe sama.

6.3 2. stupeň tovaryš
Zasvěcování probíhá podobně jako u stupně učňovského. Lóže je sice upravena,
náležitě k druhému stupni, ale není příliš odlišná. Nachází se tam koberec poznání, Tři
velká světla na oltáři přísah jsou umístěna odlišně. Dále vedle Zářící Delty visí pěticípá
hvězda, uprostřed s písmenem G, které je hlavním symbolem tovaryšů. Uchazeč musí
164
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K. – H.ZUNNECK, Tajná znamení a rituály svobodných zednářů,s. 139.
T. SRB, Řád svobodných zednářů 2, s. 219-221.
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předstoupit s odhalenou pravou paží, pravou stranou prsou a levým kolenem. Na pravé
noze má pantofel, na sobě učňovskou zástěru a na rameni mají 24 dílné pravítko. Oči již
při iniciačním rituálu nemají zakryté a nevystavuje to tedy budoucího tovaryše
takovému šoku. Uchazeč musí složit zkoušku ze svých znalostí nejdůležitějších
symbolů. Musí vědět i přesné odpovědi na kladené otázky. Například:
Otázka: „Co by ses musel naučit, abys mohl být přijat za tovaryše?“
Odpověď: „Význam písmena G v zářící hvězdě.“
Otázka: „Co znamená toto písmeno?“
Odpověď: „Geometrie nebo také pátý vědní obor, která je pro zednáře
nejdůležitější.“166
Obdrží předměty, které tovaryšům slouží k seberealizaci a musí s nimi projít pěti
vzdělávacími cestami. Tovaryšství bylo odjakživa symbolem pro cestování a putování.
K němu se váží i další dotazy.
Otázka: „Jak cestují tovaryši?“
Odpověď: „Ze západu na jih, z jihu na sever a ze severu na východ.“
Otázka: „Jaký mají význam ty cesty?“
Odpověď: „Znamenají, že každý zednář musí svému bratru pospíchat na pomoc,
i kdyby se naházel na tom nejvzdálenějším konci této planety.“

Pokud je jeho zkouška kladně hodnocena, je učeň povýšen. Jsou mu sděleny nové
symboly a hesla.167 Nový tovaryš dostane opět spoustu dalších morálních ponaučení a
následuje i lekce upřímnosti, přátelství a milosrdenství. Potom, co je poučen, přichází
přísaha. Opět se přísahá na Tři Velká světla. Kružítko a úhelník jsou propletené. Po
jmenování tovaryšem dostanou nová místa k sezení, na jižní straně a mění se například i
zahnutí zástěry (její náprsník je přehnut dolů).
6.3.1 Symboly druhého stupně
Mezi tovaryšské symboly patří krokvice/ libela (nahrazuje olovnici), což je
symbol prvního dozorce a značí vnímání okolního světa. Také se mezi ně může zařadit
kubický kámen, o němž píši více v kapitole o symbolech. Dále také písmeno G, číslo 5
a ona pěticípá hvězda.

166

K. – H. Zunneck, Tajná znamení a rituály svobodných zednářů, s. 161.
Myšleno heslo, které říká bratr u dveří chrámu, aby prokázal svou příslušnost k řádu i stupni
zasvěcení.
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6.4 3. stupeň mistr
„Sagaysyecompassevynabout
Satruth and laute do but doute
Behauld to yehend q johne mordo.“
Tak jako kružidlo odměřuje bez odchylky,
Tak o pravdě a lásce nemůžeš pochybovat,
Pamatuj na svůj konec, říká John Mordo.168

Jako u předchozího stupně jsou potenciálnímu mistrovi pokládány otázky, týkající
se náležitých zednářských znalostí. Kandidáti se musí svléct do půl těla a nechají si na
sobě rukavice a přehnutou tovaryšskou zástěru. Iniciace do tohoto stupně je zaměřena
na smrt a s ní související zednářskou legendu o ChíramuAbiffovi. Přijímací rituál mistra
začíná otázkou: „Bratře předsedo, za jakým účelem jsme se shromáždili?“ A následuje
odpověď: „Sešli jsme se za tím účelem, abychom opět nalezli ztracené slovo našeho
Mistra.“ Přijímání mezi mistry je nejdramatičtějším z tří stupňů modrého zednářství.
Kandidát vstupuje do lóže, sice s nezakrytýma očima, ale nic nevidí, protože je tam tma.
Základní vybavení lóže při této iniciaci je rakev s mrtvolou uprostřed chrámu (někde jen
koberec poznání či nějaká věc, znázorňující rakev). Současně je zobrazena pozice, ve
které byla nalezena Chíramova mrtvola. Její levá paže měla být natažená a pravá paže
připomínala úhelník. Dále se tam nachází větvička akácie, otevřené kružítko a úhelnice.
Uchazeči je oznámeno, že je vinen z vraždy a musí přistoupit k rakvi. Pokud nebožtík
nevstane, je zkoušený nevinen a může být zasvěcen. Je kladen důraz na to, aby se
budoucí mistr prožil na vlastní kůži legendu o Chíramovi. Dále je budoucímu mistru
položena otázka: „Jak jsi byl přijat?“ Odpoví: „Tak, jak se přijímá mistr našeho řádu.
Byla mi předána akátová větvička.“ Další odpověď zní, že na hrobě mistra
Chíramapřešel od úhelníku ke kružidlu.169 Jsou mu objasněny další symboly. Budoucí
mistr někdy bývá uveden do lóže s provazem kolem krku, který symbolizuje to, že
nesmí zpychnout, ani být novým stupněm přiveden do rozpaků. Zednáři se zkrátka stále
zdokonalují. Někdy jsou zase adepti nuceni například vzít střelnou zbraň, přiložit si ji ke
168

John Mordo (Morrow) byl francouzský kameník z Paříže. Pracoval na přelomu 14. – 16. stol. na
několika církevních stavbách ve Skotsku. Byl mistr zednář MelroseAbbey, kde je dochován nápis spolu
s kružidlem. Z toho vyplývá, že i pro pouhého kameníka znamenalo kružidlo víc než jen pracovní nástroj.
In R. L. D. COOPER, Tajemství zednářského kódu, s. 94.
169
Souvisí to s textem, publikovaném ve svobodozednářském katechismu: „Když se ztratí svobodný
zednář, kde ho najdete?“ Odpověď zní: „Mezi úhloměrem a kružidlem.“ Znamená to, že úhloměr a
kružidlo jsou symboly moudrosti a spravedlnosti, od nichž by se dobrý mistr neměl nikdy vzdalovat. In
K. – H. ZUNNECK, Tajná znamení a rituály svobodných zednářů, s. 165.
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spánku a stisknout, což symbolizuje to, že svým bratrům věří a jsou jim naprosto
oddaní. Zbraň je samozřejmě upravena tak, že nevystřelí, to však adept neví. Není divu,
že zasvěcovací rituály, zejména třetího stupně, budily u laické veřejnosti krajní
nedůvěru.
Po ukončení iniciace dostane nový mistr opět osvědčení. Má hlasovací právo, smí
nosit mistrovskou zástěru, která je červeně lemovaná s vyšitými písmeny M/B
(odkazuje na mistrovské slovo). Nemůže se však hned stát velmistrem lóže, protože je
stále dost nezkušený a měl by nejdříve přijmout skromnější funkce, při jejichž výkonu
se o zednářství dozví další věci.
6.4.1 Znaky a symboly 3. stupně
Patří mezi ně evangelium (pravda), kružidlo (spravedlnost) a kladivo (používá se
k zajišťování pořádku v lóži a připomíná zednářům to, že mají být poslušni vůči učení a
moudrosti). Dále jsou to tři pracovní nástroje:skirret (nástroj, který používá strunu,
navinutou na ústředním bodci). Struna je pokryta křídou, která slouží jako pomůcka
k načrtnutí linie základů budovy (symbolizuje to, že zednář musí být přímočarý
v jednání s kýmkoliv). Tužka, což základní pomůcka, k tomu, aby mohli narýsovat své
plány a provést výpočty. Jedná se o připomenutí „TGAOTU“ (the Great
ArchitectoftheUniverse - Velký architekt Vesmíru. On má plán a my jsme toho plánu
součástí).

6.5 Legenda o Chíramovi
Jedná se zřejmě o nejzákladnější legendu svobodných zednářů. Její symbolika je
důležitá zejména pro 3. mistrovský stupeň. Vycházejí z níjak při popisu své historie, tak
z ní čerpají při svých rituálech.
Jméno Chíram ve skutečnosti znělo Khurum nebo Khir-om . Znamenalo něco jako
narozený, svobodný nebo pozdvižen k životu. Můžeme se setkat i s označením Hiram či
Adonhiram. Robinson uvádí ve své knize170 zajímavý postřeh, tj. jméno ChíramaAbiffa
se zkracovalo jako „HA.“ Starší prameny uvádějí „HAB.“ Nabízí se přeměnit Abiff na
À Biffe (biffer), což by znamenalo Chíram, který byl odstraněn. Jde však pouze o
hypotézu.
Původ této legendy zednářů lze hledat v biblických pramenech, konkrétně v
knihách letopisů a královských. Po smrti krále Davida chtěl jeho syn Šalamoun
pokračovat v přání svého otce a nechat postavit chrám ke cti Jehovově a vytvořit
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J. J. ROBINSON, Zrozeni v krvi, s. 208.
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důstojné místo pro ukrytí schrány úmluvy. Židé však nebyli dobří stavitelé, a tak král
Šalamoun poslal pro Chírama, který byl velmi vzdělaný stavitel. Při stavbě mu podléhal
tým tovaryšů a učedníků. Aby ochránil své dílo a znalosti, vypracoval mistr systém
symbolů a šifer. Ty se i používaly pro identifikaci učedníků a tovaryšů. Například
symboly dvou sloupů (učedníci měli za symbol Boaz tovaryši Jachin a mistři ze začátku
používali slovo Jehova). Pomocí hesel se dalo zjistit, do jakého kvalifikačního stupně
stavebník náleží a podle toho mu mohla být vyměřena správná odměna.
Chíram se chodíval každý den modlit do stavby chrámu. Jednou si tam na něj
počkali tři tovaryši a snažili se z něj vymámit kamenické tajemství (někdy uvádí
mistrovské slovo či znamení). Chíram jim však odpověděl, že toto tajemství znají jen tři
osoby na světě a smějí ho prozradit jen tehdy, když budou všichni pohromadě. Ti tři
muži byli, on Chíram(jakožto hlavní stavitel chrámu), Chíram král z Týru (dodával králi
Šalamounovi materiál na stavbu chrámu a konečně král Šalamoun (který byl dle pověstí
nejmoudřejším králem). Protože odmítl tajemství vyzradit, rozestavěli se do tří rohů
chrámu, zaútočili na něj a zavraždili ho u východních dveří. Tak Chíram zemřel a jeho
vrahové se žádné tajemství nedozvěděli. Aby se rychle zbavili těla, uložili ho do
mělkého hrobu a zakryli akáciovými větvičkami. Poté se chtěli k hrobu vrátit a mrtvolu
schovat na lepší místo. Mezitím však na stavbě zavládl chaos a Chíramova nepřítomnost
na stavbě byla brzy zpozorována. Král ustanovil Tita, Adonrama a jeho otce Abdu, jako
dozorce a soudce na stavbě. Byl jim dán klíč ke skříňce s plány. Domníval, že Chíram je
mrtvý a nechal vyslat tři skupinky, aby pátraly po jeho hrobě. Druhá skupina našla hrob
a třetí dopadla zločince, kteří byli následně popraveni.
Poté podle legendy, přišla skupina tovaryšů o půlnoci k hrobu, položili si pravou
ruku pod pravou tvář (výraz smutku), a levou ruku pod pravý loket. Udeřili se třikrát do
čela a přetřeli si ho pravou rukou, jako by si ho chtěli očistit (Chiram měl totiž na čele
ještě krev a pot). K exhumaci těla se tovaryši snažili použít speciální metody, které znali
jen oni, ale to nedařilo se jim to. Nakonec třetí tovaryš úspěšně vyzvedl rozpadlé tělo z
hrobu, použitím pěti bodů tovaryšství a ostatky byly převezeny do Jeruzaléma.
Šalamoun byl velmi rozesmutněn a rozdělil jeho stavebnické úkoly mezi devět
odborníků.
ChíramAbiff nemohl být pochován přímo ve svatyni chrámu,171 ale pohřbili ho co
nejblíže jeho stavbě. Bratři měli na sobě během obřadu bílé rukavičky a zástěry z bílé
171

Vzhledem k tomu, že se jedná o legendu, liší se i místa Chíramova pohřbení. Podle Zunneckabyl
Chíram pohřben v chrámu, na jeho hrobě byl zlatý trojúhelník a na něm vyryto jméno Jehovovo. Hrob byl
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kůže, což symbolizovalo čistotu (neposkvrnili si ruce ani tělo jeho krví). Chíramovo
srdce mělo být uloženo do zlaté schránky ke svatostánku s archou úmluvy.
Legenda má však v sobě určité faktické nedokonalosti. Například, zednáři se snaží
ztotožnit svého stavitele Chírama s biblickým Chíramem (synem vdovy z pokolení
Naftalíova). Problém však nastává hlavně v tom, že zednářský Chíram umírá, kdežto
biblický dokončí stavbu chrámu a vrátí se domů.

tři stopy hluboký, pět stop široký a sedm stop dlouhý. In K. – H. ZUNNECK, Tajná znamení a rituály
svobodných zednářů, s. 166.
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7 Vztah církve, žen a společnosti k zednářům
7.1 Zednáři a církev
Vztah církve k svobodným zednářům nebyl nikdy příliš kladný. V průběhu
historie se dá říct, až silně negativní. Pramenilo to ze zednářského pravidla, že mezi
sebe mohou přijímat i členy, kteří jsou sice věřící, ale nemusí nutně vyznávat katolickou
církev. Tím tedy porušují hned první přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě
vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne.“172 To samozřejmě
museli v Římě velmi těžce přijímat. Dnes již každý může být katolíkem, ateistou nebo
čímkoliv jiným a nikdo nemá právo ho v tom omezovat. Zato ve středověku církev
prakticky ovládala celý život a osud člověka. Šestnácté století zase bylo ve znamení
reformací. Katolická církev však stále měla obrovský vliv. V osvícenecké době sice
dochází k notným objevům, ale neznamená to, že by například Voltaireči Newton byli
ateisté.
Zednáři, kteří byli většinou vzdělaní a otevření inovačním myšlenkám, zkrátka
vadili zkostnatělé církvi. Naproti tomu, v anglosaských zemích zednáři nebyli skoro
pronásledováni, protože fungovali v souladu s protestanskou církví a byli podporováni
často i panovníkem. Naopak v katolických zemích byli často exkomunikováni,
vyloučeni na kraj společnosti, či vězněni.
7.1.1 První protizednářskémyšlení
Po založení zednářství v Anglii roku 1717 se šířilo po celé Evropě a také do
Florencie a Říma (roku 1733). Jelikož se tam začalo rozvíjet v blízkosti papežského
Vatikánu, brzy začali připadat církvi nebezpeční. Pod vlivem svaté inkvizice byla
svolána konference ve Florencii.173 Účastnili se jí kardinálové Ottoboni, Spinola a
Zondadari.
7.1.2 Klement XII. In Eminenti
První oficiální církevní myšlenka proti zednářům byla vyslovena v bule papeže
Klementa XII. z 24. dubna 1738. Její název zněl In Eminenti apostolatusspecula.Papež
byl již v této době velmi starý a nemocný a bylo tedy velkým překvapením, že se
k něčemu tak ostře vyjádřil. Zřejmě ho ovlivňoval kardinál a správce církevního státu
Giuseppe Firrao.
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„Zatracení společnosti anebo tajných schůzek tak zvaných svobodných zednářů,
pod trestem klatby nabývající ihned platnosti, již sníti – vyjímaje smrtelné lože – jest
vyhrazeno nejvyšší hlavě církve.“174 Těmito slovy začala ona bula, ve které se dále
pojednává o tom, že je zakázáno podporovat zednáře, vstupovat mezi ně, či nabádat
jiné, aby se stali zednáři. Jsou považování za kacíře. Klement XII. také tvrdil, že
zednářství klade na stejnou úroveň blud (protestantství, deismu) a pravdu (katolické
vyznání). V tom se v podstatě nemýlil, protože zednáři uznávali univerzální morální
zákon, který nesouvisí s žádným konkrétním náboženstvím. Vadila mu i existence
zednářského tajemství a přísaha, kterou jsou zednáři vázáni.175 V závěru buly je
oznámeno, že se jí nesmí nikdo protivit. Někteří panovníci zareagovali ihned a
zednářství ve své zemi zakázali. Mezi ně patřil August Polský či Bedřich I. Švédský,
který zavedl trest smrti za účast na zednářských schůzkách. V Portugalsku lóže ihned
rozpustili a informovali o tom svatou inkvizici.176 Ostatní panovníci však tuto bulu
nebrali příliš vážně a například Karel VI. ji ani nezveřejnil. Lidé začali k zednářům
vstupovat ještě více, protože jak známo, zakázané ovoce nejlépe chutná. Kardinál Firrao
k této bule ještě vydal další upřesnění, kde hrozil exkomunikací či zabavením věcí nebo
smrtí.
Jako reakce vyšla v Dublinu francouzská kniha s názvem Relationapologique et
historique de la société des francs-maçons. Měla být údajně i připojena k Andersonově
ústavě, ale brzy byla katem spálena, jako nebezpečná kniha. To však nezabránilo tomu,
aby se stala jednou z nejčtenějších knih 18. století v zednářské společnosti.
7.1.3 Následující papežské buly
Další papežskou klatbu s názvem Providasromanorumpontificum vydal v roce
1751 Benedikt XIV. Je mnohem ostřejší než ta od Klementa XII. Za zednářství byli lidé
zavíráni a posíláni na galeje. Španělský král Ferdinand VI. prohlásil svobodné zednáře
za velezrádce a chtěl je nechat vyhostit ze země.
I přes tyto zákazy bylo mezi zednáři spoustu katolických duchovních.177 Existovaly
dokonce lóže, které se skládaly pouze z duchovenstva.178 Po zrušení jezuitského řádu
v roku 1773 jich spoustu přešlo k zednářům. Situace ohledně vyznání byla ovlivněna
i přijatou Deklarací práv člověka a občanapo Velké francouzské revoluci. Bylo
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zavedeno pravidlo: „Nikdo nesmí být pronásledován pro své názory, ani
náboženské.“179
Církev však stále se zednáři bojovala. Situace se sice zmírnila při papeži
Klementovi XIV. a ani encyklika Pia VI. v roce 1776 už ve svém výčtu bludů 18. století
zednářství neuvádí. Zato papež Pius VII. nechal přibít na dveře kostelů protizednářskou
bulu. Vyčítal jim, že mezi sebe berou každou třídu, národnost, mravnost a kult.180 Ani
další papežové neměli zednáře příliš v lásce (např. Pius VIII., Řehoř XVI.). Pius IX.,
který ustanovil mimo jiné dogma o papežské neomylnosti, proklel zednáře za to, že
mezi sebe přijímají Židy. Zednářství podle něj bylo: „synagogou satanovou“ a
„prokletou, ohavnou sektou zkázy.“181I papežové Pius X. a Lev XIII. zednáře hodnotili
záporně. Pius X. označil zednářství za dílo ďáblovo a nečistý mor a vůbec nejostřejší
kritiku zednářství vyjádřil Lev XIII. v EncykliceHumanum genus z roku 1884. Tehdejší
zednáři se však ohrazovali tím, že nejsou organizací pod správou církve, a ta je tudíž
nemůže takto odsuzovat bez jakéhokoliv udání důvodu. Argumentovali tím, že není nic
špatného na přátelení lidí, bez ohledu na vyznání či původ. V dnešní společnosti je tento
předmět sporu již neaktuální, ale tehdy byly názory o rovnoprávnosti velkou novinkou.
7.1.4 Taxilův podvod
LéoTaxil, vlastním jménem Gabriel JogandPagés, vyvolal v 19. století svými
názory obrovskou vlnu nenávisti k zednářům. Nejdříve volnomyšlenkář, poté se přidal
k zednářům, odkud však záhy vystoupil a dal se na stranu katolické církve. Ve svých
knihách,182 popisoval zednáře jako uctívače ďábla, šarlatány a rituální vrahy. Přidali se
k němu další autoři, kteří vymýšleli o zednářích podivné báchorky. Taxil nakonec
v roce 1897 vystoupil a přiznal se, že se jednalo lži a výmysly.
Pozitivní krok k vzájemné toleranci udělal ve své deklaraci kardinál Ratzinger
(podepsal ji papež Jan Pavel II.). Píše se tam: „Byla položena otázka, zda postoj církve
ke svobodnému zednářství byl pozměněn tím, že nový Zákonodárný kodex církve (CIC)
se o něm výslovně nezmiňuje, jak tomu bylo v kodexu předešlém….“183

7.2 Ženy a zednáři
Ženy jsou, ve vztahu k svobodnému zednářství, zajímavým tématem. Od počátků
měly vždy vstup do lóží zakázán. Bylo to dáno společenským postavením žen ve
179
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společnosti. Nebyly brány jako plnoprávné, protože slušná žena tehdy byla buď vdaná,
nebo žila pod rodičovským dohledem. Zákony byly vůči ženě velmi přísné, zejména
v oblasti mravů. Cizoložná žena byla odsouzena k vězení, svobodná matka zase mohla
být odsouzena k zmrskání a vyhoštění. Pokud se ženě podařilo nějak se vymanit
z područí muže, stávalo se tak většinou na úkor mravnosti. Do 19. století nebylo
obvyklé, aby se žena zajímala o vědy, umění či jiné věci, náležející do té doby mužům.
Byly uzavřené v rodině a nemohly se (samozřejmě existovaly výjimky) účastnit
politického života. Ženy ale i přes toto všechno nebyly na úrovni nevolníků, byly výš.
Vstup do lóží nebyl povolen ani významným panovnicím, jako byla Alžběta či Marie
Terezie. Říká se, že proto zednáře příliš nepodporovaly. V Německu Johann Wolfgang
von Goethe složil veršovanou báseň na protest proti bránění ženám vstupu do lóží.
Zákaz přijímání žen mezi zednáře byl také dán z čistě praktických důvodů. Jsou
odjakživa příliš zvědavé a s udržováním tajemství na tom nejsou zrovna nejlépe. Další
důvod byl ten, že by mohly rozrušovat seriózně pracující muže a svým půvabem je
zdržovat od práce.
7.2.1 Vliv církve
Určitý podíl na původním zákazu žen v lóžích měla i katolická církev, která je
považovala za nepřátele (počátek toho hledejme v Evině hříchu). Ženy jsou v Bibli
popisovány jako modloslužebnice, nedbalé, svádějící muže ze správné cesty úlisnými
slovy.184 „Hřích započal ženou.“185 Nebo: „Tehdy jsem nalezl něco trpčího než smrt –
svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží oblíbenec unikne před ní,
hříšníka ale polapí.“186Ale i v Bibli nalézáme pozitivní náhled na ženy. Například
v knize přísloví je věnována část dobrým manželkám. „Znamenitá žena – ta je k
pohledání, mnohem vzácnější je nad perly! Manžel jí důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu
chybět nebude.“187
Ženy byly jinak u zednářů v úctě (věnovaná rukavičky pro sestru, která je
vyloučena z činnosti lóže – viz kapitola 5.), což dokazuje i tato věta z časopisu Der
Teutsche Merkur z roku 1785: „Ženám je sice otevřeno srdce, avšak lóže je jim
zavřena.“188
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7.2.2 Andersonovy stanovy
Problém vyvstává také díky Andersonovým stanovám, ve kterých jsou ženy ze
svobodného zednářství razantně vyloučeny. Některé rity, které doslovně ctí tyto
konstituce mezi sebe ženy nepřijímají dodnes (zejména v Anglii a Americe). Ženy však
stále toužily proniknout do tajů zednářství a snažily se od svých manželů zjistit, co
skrývá ono tajemství. Některým se to podařilo a za první ženu zednářku považujeme
Elizabeth Aldworth.189
7.2.3 Adoptivní lóže
V románských zemích byly ženy víc zapojeny do veřejného života,190 významní
lidé se scházeli v jejich salónech. Lóže jim však zůstávaly stále zavřené. A tak byly z
iniciativy Velkého orientu Francie roku 1774 založeny adoptivní lóže, které fungovaly
pod dohledem mužských lóží, z kterých se zrodily. Adoptivní lóže byly určeny zejména
pro bohaté rozmarné šlechtičny. Měly své rituály s důrazem na ženskost, ale se
svobodným zednářstvím toho příliš společného neměly. Obvykle to tam probíhalo jako
setkání s umělci, završené plesem. Tyto adoptivní lóže mizí po Velké francouzské
revoluci a vyhláškách a zákonech císaře Josefa II.
7.2.4 LeDroithumain
Když Velký orient Francie v roce 1877 přepracovával svou ústavu, naznačil
lóžím, že není zločin se oddělit od regulérního zednářství, což byla příležitost pro
bojovnici za ženská práva, Marii Deraismes,191 aby založila ve spolupráci se senátorem
Georgesem Martinem dne 4. dubna roku 1893192 smíšenou obedienci LeDroithumain
(Lidské právo). Francouzští zednáři (politici, novináři…) podporovali feministické
hnutí a názor, že je na čase iniciovat i ženy. Dále byl založen a oficiálně ustaven 12.
června roku 1901 Mezinárodní smíšený řád zednářský. Ve své ústavě stanovuje rovnost
mužů a žen. „Řád je složen ze svobodných zednářů obou pohlaví bratrsky sjednocených
bez rozdílů rasových, náboženských, filozofických. Aby dosáhl tohoto cíle, ukládá si
rituální a symbolickou metodu, díky níž budují jeho členové svůj chrám k dokonalosti a
slávě lidství.“193 Obě tyto instituce jsou činné dodnes.Rozvíjely se tedy dvě tendence:
čistě ženská a smíšená.
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Od té doby již Velký orient Francie neměl s uznáváním ženských lóží žádný
problém, což však neplatí o anglicky mluvících zemích. UGLE (Anglie) sice uznává, že
ženské lóže jsou právoplatné součásti svobodného zednářství, ale ženy mezi sebe
nepřijímá. Pokud tedy anglické ženy chtějí mezi zednáře vstoupit, fungují tam dvě lóže:
Honourable Fraternity of Ancienit Freemasons a OrderofWomen´sFreemasons.
V Americe ženy vstupují buď do řádu OrderofEatern Star, který fungoval pro příbuzné
zednářů, ale nešlo přímo o lóži anebo do řad Velké lóže Belgické, která tam také
funguje.
LeDroithumain pokračovala ve svém rozšiřování do Belgie, kde členka Louisa
Barberousseová navázala kontakty s bruselskými a antverpskými zednáři. Za pomoci
senátora Herni La Fontaina (předseda Mezinárodního mírového úřadu) a Georgese
Martina a uvedli LeDroithumain do Belgie dne 24. května 1912.
7.2.5 Návrat k adoptivním lóžím
První z nich, LeLibre Examen (Svobodná zkouška), vznikla 29. května 1901 pod
záštitou Velké lóže francouzské (Grande Loge de France), která je jinak pouze mužskou
obediencí. Tyto nové ženské lóže už neměly nic společného s adoptivními lóžemi v
předcházejících staletích. Byly vždy založeny pod patronací lóže mužské, jejíž jméno
přejaly. Jejich práce se už nelišily od prací v mužských lóžích, pouze některé rituály
měly upravené. Ženy se například ve svých rituálech neodhalují, ale jsou pouze
spoutány, jako odkaz na pouto profánního světa. Další zajímavostí je titulatura českých
zednářek.194 Ženy jsou tedy dnes již právoplatnými členy zednářských lóží.

7.3 Obecné vnímání svobodných zednářů
Svobodní zednáři byli, a asi zřejmě vždy budou, onou podivnou organizací, o
které většina lidí slyšela a má je spojené se státními převraty a tajnou vládou nad
světem. Pro potřeby mé bakalářské práce jsem provedla anketu týkající se povědomí
společnosti o zednářích. Zúčastnilo se jí 88 respondentů (36 mužů a 52 žen)
s průměrným věkem 25 let. Její výsledky poukazují na to, že většina dotazovaných ví o
existenci zednářů, a myslí si, že se zabývají různým zlepšováním společnosti a sebe
samých. Samozřejmě se našli i lidé, kteří považují svobodné zednáře za sektu,
náboženství, společnost bohatých lidí, kteří ovlivňují banky a tok financí, velké
194
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bojovníky proti církvi, odborníky na stavění a opravu zdí, alchymisty. Ovšem
nejzajímavější názor je ten, že se jedná o seznamku svobodných zedníků.
Mnozí respondenti také odpověděli, že neví, o co přesně jde, ale znali jejich
spojitost s Londýnem či USA a poukazovali na jistou záhadnost a tajemnost. Své
informace a názory na ně získali většinou z filmů nebo knih.
Z konkrétních
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historie či současnosti)?

svobodných

zednářů

jmen

slavných

byly nejčastěji

správně uváděny: Edvard Beneš, Alfons
Mucha, Jan Masaryk, Karel Čapek,

Ano, znám
některá
jména, 37,5%

Viktor

Dyk,

George

Washington,

Mozart, Voltaire, Jan Neruda, Benjamin

Nevím, nezná
m
žádné, 62,5%

Franklin, český horolezec Zdeněk Hrubý
a Henri Ford.
Pro zajímavost uvádím i jména těch,

kteří se v odpovědích často opakovali, ale svobodnými zednáři nebyli (s největší
pravděpodobností):Václav

Havel,

Leonardo

Da

Vinci,

Jan

Hus,

MichelangeloBuonarroti, Albert Einstein, František Antonín Špork, Karel IV., Thomas
Alva Edison, Abraham Lincoln nebo Jacques de Molay.
Na otázku „Jaký je podle vás
vztah společnosti ke svobodným
zednářům?“

odpovídali

lidé

většinou tak, že společnost k nim
zaujímá neutrální postoj. To je
celkem

překvapivé,

k tomu,

že

vzhledem

všeobecný

Jaký je podle vás vztah
společnosti k zednářům?
Kladný, jsou
přijímáni a
akceptováni:
10,2%

trend

názoru na toto téma je, že si
všichni myslí, jak zednáři ovládají
celou planetu.

Neutrální, společ
nost k nim
nezaujímá žádné
stanovisko:
71,6%

Výsledky ankety dokreslují
to, jak dnešní společnost zednáře vnímá.

72

8 Závěr
Historie svobodných zednářů vychází ze zlomového roku 1717, kdy se spojily
čtyři londýnské lóže. Tento rok je považován za oficiální datum vzniku bratrstva.
Předtím zednářství existovalo, ale jsou o něm dochovány pouze sporadické zprávy.
Stále se vedou debaty o vzniku zednářství. Dvě teorie, tj. vznik z templářského řádu a
vznik z kamenických cechů, jsou uvedeny skoro v každé literatuře o zednářství. Přesto
to se ale nemusí jednat o pravdivé domněnky. J. J. Robinson uvádí ve své knize pádné
argumenty k tomu, že zednáři ze stavitelských cechů nepocházeli. Avšak proti jeho
teorii hovoří zednářské symboly, např. pravítko, kružidlo, krokvice, olovnice atd., které
logicky odkazují na stavitele. Teorii vývoje z templářského řádu zase zavrhl zednářský
kongres z roku 1782, ale přesto se s ní setkáváme téměř neustále.
Zednářství se po roce 1717 vyvíjelo zejména v Anglii a brzy poté bylo přeneseno
do Francie. Sociální podmínky a životní styl obou zemí se lišily. Anglie byla centrem
protestantů a osvícených myslitelů, naproti tomu Francii 18. století vévodila rozmařilá
šlechta, se svým bujarým životem, ale také silná pozice katolické církve. I přes to se
zednářství stalo moderním trendem a i francouzská šlechta do něj začala vstupovat.
Vybudovala se silná intelektuální základna, jejímž dílem jsou například Diderotovy
encyklopedie. V Anglii byly mezitím vydány první konstituce svobodného zednářství
Jamesem Andersonem. Vztah anglického a francouzského zednářství byl značně
komplikovaný, vzhledem k tomu, že se Anglie držela starých pravidel, kdežto
Francouzi začali pracovat ve Skotském ritu starém a přijatém, který byl pro Angličany
nepřijatelný svými inovátorskými myšlenkami. Další významnou událostí, která
ovlivnila smýšlení celé Evropy, byla dozajista Velká francouzská revoluce. Došlo po ní
k proměně společnosti, například přijatou Deklarací práv člověka a občana, ale také
ke zvýšené ostražitosti absolutistických evropských panovníků. Svobodní zednáři, i přes
veškeré nástrahy, pokračují ve své činnosti dodnes.
Existence zednářů v Českých zemích je prokázána až od 18. století, kdy zde
vznikla, za přítomnosti francouzsko-bavorsko-saských vojsk, první lóže. Existují teorie,
že prvním českým zednářem byl hrabě F. A. Špork, ale ty vznikly z bádání historika
Josefa Svátka. Prameny, ze kterých čerpal, se však nedochovaly. Vliv habsburských
panovníků, Marie Terezie a jejího syna Josefa II., na české zednářství byl celkem
pozitivní. Marie Terezie zednáře tolerovala a Josef II. zavedl opatření, ve kterých sice
zmenšil počet povolených lóží, ale zednářství zároveň oficiálně zlegalizoval. Zlom
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nastal až s vládou Františka II., který se až paranoidně obával revoluce, a tak jejich
činnost zakázal. Zednářství bylo obnoveno až v Československé republice, a to vznikem
lóže Jan Ámos Komenský.
Neméně důležitým zednářským tématem jsou jejich symboly. Jsou spojeny se
všemi rituály a ceremoniemi. Dělí se na Tři velká světla a Malé klenoty. Používají se
pro zasvěcování do nových stupňů a předávají adeptovi určitá poselství. Již William
Schaw poukazoval na to, jak představivost a rozvíjení paměti pozitivně působí na rozvoj
intelektu. Díky symbolům vnímá každý jedinec rituál trochu jinak, v souvislosti s jeho
vlastním prožitkem.
Pokud jde o vstup mezi zednáře, adept může sám kontaktovat lóži, nebo je
osloven některým z bratrů. Následuje proces zjišťování informací o žadateli. Pokud je
vše kladně hodnoceno, adept je podroben přijímacímu rituálu, složí přísahu a stává se
učněm. Po určitém čase následuje postup a bratr je zasvěcen do tovaryšského a později
mistrovského stupně. V každém zednářském ritu se liší počet stupňů a zasvěcovací
ceremoniály.
Svobodní zednáři byli od svého počátku pronásledováni a perzekuováni církví.
Docházelo ke střetu dogmatických názorů církve a pokrokových tendencí zednářů. Bylo
vydáno několik papežských bul, nejslavnější z nich byla bula In Eminenti, papeže
Klementa XII. Postupem času, když církev přestala mít takový vliv, se umírnil její vztah
k zednářům. Postavení žen ve svobodném zednářství je také ovlivněno společenským
pokrokem. V 18. století bylo naprosto nemožné, aby byly ženy přijaty mezi svobodné
zednáře. Dnes již mají své vlastní lóže a ve Skotském ritu starém a přijatém jsou
právoplatnými zednářkami. Je až s podivem, že i přes dnešní toleranci a vyspělost
sociálních podmínek, mezi sebe angličtí a američtí zednáři ženy nepřijímají.
Dnešní společnost toho o zednářích příliš neví. Má ale povědomí o tom, že se
zabývají mravním pokrokem a vzděláváním. Většina lidí se domnívá, že zednáři
nedělají nic špatného a působí spíše ku prospěchu společnosti. Stále však přitahují
zájemsvými tajemstvími, záhadným vystupováním a pro většinu lidí neznámým cílem
práce.
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