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Drahý brate,

když jssjn peetl Tvou HISTORII, potvrdil jsem první

dojem, získaný pi teni úryvk z ni v dob, kdy jsi ji psal

:

HISTORIE pro ty, kteí tou a jenom tou, IDEOGRAFIE
pro ty, kteí tou a žiji. A tato okolnost mi vnukla my-

šlenku, abych Tebe a Tvé dílo vyprovodil do svta, abych

Ti nepestal pipomínati, že matka Isida vždy má pipravený

svj stíbrný disk na ochranu, abych ve vhodnou chvíli T
upozornil, že náš kruh není ani bronzovým kruhem siaro-

boleslavských chrámových vrat, ani obrui se zavšeným
v ni kladivem. Dovol, abych ekl na adresu tch, kteí e-
kávají u tiskacího stroje na poslední stránku, aby na ni pi-

tiskli peeti svého placet nebo non licet : Pánové, to není

„literatura" ; takové Historie se netou s kritickou tužkou

v ruce, ty se tou, uvažuji a penášejí v život.

Pijmi, drahý brate, ujištni vrným pátelstvím, posv-

ceným zái stíbrného kruhu.

Aurel Vlach, O
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„Dat rosa mel apibus."

(R. Fludd : Summum bonm (1629)

„Lux mea c r u x, crux mea lux."

(Z rukopisu R. C. Fílii ze XVII. stol.)



Vísitabis Interiora Terrac, Rectificando,

Invcnícs Occultum Lapidem Vcrae Medícinac

(Exccllcns nostri virídis Panacaea Leonís cabalisticé

dcsumta, cx illo sapientura antiquorum , . .

Authore Fridcrico Geissler, Norímbcrgac 1678.)



Pokus o historii Bratrstva Rže a Kíže

ve styku s Jednotou eských Brati





„Shc to whom the fláme
of midnight torches burns".

Mj život dlí se ve dva smry. Prvý znaí snahy
literární a vyjaduje mj pomr k umní

;
druhý je rázu

náboženského a vyjaduje mj pomr k svtu a bohu.
Prvý cílil k mnlivému, druhý cílí k absolutnímu. Oba
smry splynuly posléze v mé bytosti v jedinou duchovní
složku : víru lovka ve všemohoucnost a nesmrtelnost
hmoty a ducha.
Dlouho trvalo tápání, bloudní a nejistota. Tento pro-

ces vnitního perodu pipravoval se leta ve mn pod-
vdom : byl jsem spící a trpící. Bylo díve nutno, abych
procitl. Asi ped deseti lety, dle lidského pOtu, nastal

onen perod ve mn následkem rozhodných a krutých
životních otes. Procitl jsem a stal jsem se vidoucím a
rozumjícím. Dovedl jsem náhle zodpovdti si vše, na
jsem díve marn hledal odpovdi v knihách a lidech.

Nalézal jsem ve všem jasný klad životní a vnou rovno-
váhu, jež dávaly vyšší smysl hmot a jejímu nádhernému
kvtu, jenž zove se lovk. Tehdy zmizely mé cíle jen
umlecké a seznal jsem, že nejen krásou živ jest lo-
vk, ale i vdním a žitou pravdou. Navazoval jsem ne již

výhradn na umlecká díla, nýbrž i na staré tradice ná-
boženské a na badatele o bohu a pravd. Tak prošel
jsem branami dávných kultur a prošel ohnm extatických
vr a poznal dobrodiní a pravé poslání vdy, jež mže
býti lovku budoucnosti pozemským náboženstvím, jako
pravým bohem mže býti jen hmota a duch, spojené
v nerozlunou jednotu.
Na základ tohoto mého pesvdení vznikly mé zpv-

níky „Ržový kíž"^) a „lovk a zem",^) jimiž jsem

•) Pantheistní triptych. Napsán v letech 1908—1911; vyšel nákladem
L. Danka v Košíích jako sv. V. knih Stíbrného Kruhu r. 1920.

'^I
Zpvy, Napsány v letech 1911—18 a vyšly nákladem AI. Srdce

v Praze r. 1920.



chtl vyjaditi svou lásku k zemi a lovku. A vzniklo
tak i nkolik zpv, napsaných za svtové války a vy-
daných pozdji pod názvem Bratrství^), jimiž jsem áe
snažil radostn projeviti své národní píslušenství a touhu
po koneném budoucím sbratení lidstva.

Této mé innosti duchovní nelze posuzovati jen se
stránky písemnické a nezávisle od pípadu k pípadu,
nýbrž i se stanoviska theosofického a v souzvuném
celku, jejž postupn tvoí a v nmž jedna práce, byf
i zdánliv podružná, vyplývá nutn z druhé pedcháze-
jící, doplujíc nebo vysvtlujíc

;
teprve všechny tyto práce

v celkovém svém obsahu mohou býti posuzovány jako
hotové dílo, jež se bud zdailo nebo nezdailo.
K tomuto cíli smují i mé pvodní práce prosou*) nebo

peložené^), pokud ideov souvisejí s touto mou soustav-

nou snahou smiovati lovka s hmotou a probouzeti
v nm touhu po chápání vyššího smyslu života.

Na této cest, kterou se ubírají mé myšlenky, našel

jsem oddané bratry, ekající na mne a s nimi pokrauji,
abych splnil úkol, jenž mi byl sven Inspirací. Nech
záí mn i jim Stíbrný Kruh, uchovaný tradicí po ped-
cích v R. C. a Jednot, jako nmý vdce na další pou
a nech jsou mé práce k užitku tm, kteí jsou dobré
vle.

E, L. O
v PRAZE, dne 8. listopadu 1920.

Básn. Psány v letéch 1914—18 ; Praha 1919.

*) Muedník touhy. Román ;
napsán r. 1919

;
vyšel 1920.

Alfred Mombert. Výbor jeho tvorby (1908) ;
— Básník zítku. —

Walt Whitman. Výbor jeho tvorby (1909) ; — Swett Marden ;
Sest

svazk jeho spis (1910—12); — Kar. Wachtelborn : Má lovk duši?

Úvahy (1918) ; — Relikviá Stéphana Mallarméa. Výbor Mallarméovy

tvorby (1919) ;
— Sár Mérodack J. Péladan : Umní státi se mágem. Este-

tika (1920); — D. G. Rossetti: Ruka a duše (1921).



L

Djiny hledání pravdy a vnitní krásy, neboli vysvtlení
hmoty a ducha, je staré jako lidstvo. Zrodilo se s lov-
kem bez jeho vle a bude trvati do skonání pes jeho

chtní i nechtní. Je to vná pou lidského já k bož-
skému já. lovk poznával a vdom i nevdom^ že
je nedokonalý a hledal zdokonalování. Pese vše sebe-
vdomí pocioval svou nedostatenost a toužil po vyšším
vzdlání. Toho se mu mohlo dostati jen ve styku s

vyšší mocností, již lidská ústa jmenují bohem.

Tohoto boha hledati bylo snahou všech národ všech
vk. Lidstvo jej hledalo v nadsmysiném svt, ped-
stavovalo si jej v nadoblanu a k jeho uctívání stavlo
božišt a chrámy. Neviditelny bh tajil se lovku dáv-
nýchvk v adách symbol a v šeru svaty. A byli mezi
lidmi jednotlivci, kteí hloubji nežli ostatní pronikli v
chápání božské existence skrze podobenství a tvary a
ti nazývali se zasvcenci. Prostednictvím tchto zasv-
cenc byl navázán první styk mezi lidským já a bož-
ským já.

Božské já projevovalo se nejprve zázraností nebo
nadpirozeností. Byly to v prvé ad divy^ pírody, v
nichž bh promlouval ku svému stvoení. lovk pri-

mitivního stavu chápal jen veliké, a tomu se klonil.

Veliké, jež udržovalo jeho existenci. Tak uctíval nej-

díve slunce, tento zdroj života, jako svrchované božství.

Vil, že slunce je nco vtšího nežli zem, vil v
ohnivou životodárnou sílu jeho a koil se jí. Tím nastal
první styk pozemšanv s vesmírem. Pozdji rodili se
bohové, tvoeni lidskou obrazotvorností, jako hvzdy.
S pibýváním názor pibývalo i božstev. Bh poínal
býti všudy pítomen. Noc i den mly své božství. Lidé
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dávali jim své podoby, aby je lépe pochopili. Pibližovali
si je. Posléze dávali bohm i obas pebývali na zemi
a stýkali se s lidmi. Až pišla doba, kdy božství nabylo
nejkonkrétnjší formy. Rodily se bytosti, jež vycházely
pímo z boha. Boho-lidé. Tak Buddha, Kristus^). Pomalu
picházelo lidstvo k poznání, že božství volí lovka ku
svému pebývání. Poalo si uvdomovati, že pravý chrám
boží je v lovku a že srdce a rozum lidský jsou oltái,

na nichž božská myšlenkamže zaplanouti vným ohnm.
Bh projevoval se nadále lovkem a jeho iny a

zvolil si jej jako vykladatele svého tvrího díla a vy-
kladatele vných pravd. lovk sestupoval z nadobla-
ných výšin k zemské hroud a shledával, že odpov
na všechny jeho otázky je v nm samém, že nutno
ponoiti se opravdov do sebe, aby se vystoupilo po
stupních zdokonalování pozvolna k božskému. Nebo,
tak praví Smaragdová deska Herma Trismegista : Cokoli
je dole, je jako to, co je nahoe. A co je nahoe, je

jako to, co je dole.

Bh, jenž zdál se díve skryt v propastech Vna,
objevoval se v lovku samém, inil jej svým spolu-

pracovníkem na kosnickém díle, projevoval se ve vdní
a živelné moci lidského ducha.

Jednotlivci, kteí byli vedeni poctivou snahou po po-

znání vné pravdy a jejích zákon, pronikali k zdrojm
záhad života a smrti, klestíce tak cestu pravénau svtlu,

jež mlo zazáiti lidstvu, v temnu nevdomosti bloudí-

címu : poznání pravého úelu lovka a splynutí lidského

já s božským já v harmonický celek.

Seydel: Die Buddha-Legende und das Leben Jesu nach dea
Evangelien; Leipzig 1884; týž: Buddhismus und Christenthum; Ziirich

1882; Dav. Fried: Das Leben Jesu I-II d.; Edw. Arnold: La Lumicre
de TAsie.
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IL

Jako vbec tajné vdy i alchymie má pvod svj
v Egypt,^) kde na slavné akademii alexandrijské do-
sáhly transmutaní pokusy vrcholu poátkem V. století

po Kr. Tato snaha transmutaních pokus souvisela již

tehdy s uením o perozování lidského tla. Uení to

vyrostlo z filosofických myšlenek pvodních i eckých,
ze škol mystických a z bohatých praktických vdomostí
Egypan. Oni první znali sklo, dovedli napodobiti ba-
revné drahokamy, znali nejrznjší kovy, rzné slitiny,

ovládali umní pípravy kyseliny sírové i dusiné a ovlá-

dali ve vysokém stupni umní lékaské, zejména kon-
servování mrtvol, do dnes do všech taj neprozkoumané.
Veškery tyto vdomosti technické, chemické a lékaské
sebral dle mythu Hermes Trismegistos, jenž považován
za otce vd a umní.^) Základní tajemství alchymistické

^) Egypt opt pejal prvky svého védní od Atlantovc, jejíchž

kolonií býval v pradávných dobách. Srovnej: Ignatius Donnelly: Atlantis.

Deutsch v, Wolfg. Schaumburg (2, vyd. Essiingen a. N. 1911); Frcder.

Klce: Der Urzustand der Erde (nmecký peklad; Stuttgart 1843).

^) Hermes Trismegistos byl dle jedné povsti egyptský vlada a knz
a mudec (tedy tchžc vlastností jako pozdji otec Rosenkreutz), dle

jiné byla to osoba smyšlená, stotožovaná s Thotem, egyptským bož-
stvem moudrosti; K, Schneider uvádí ho v souvislost s historickou

osobou knze Hermona, o nmž Galenus praví, že rozuml pípravám
lék. Hermes byl zasvcencem tajných vd a seskupil kol sebe dru-
žinu adept. Dlouho po jeho smrti, jež zstala utajena, nalezena jeho
hrobka, v níž ležela mrtvola, držící v rukou Smaragdovou desku, na
které napsána tajemství hermetických vd, O této desce se vypravují
rzné fantastické povsti; tak ku p.: že ji Šalomoun daroval sábské
královn, že Ježíš Kristus na ní jedl se svými apoštoly velkononího
beránka, že za kižáckých válek pinesena byla r. 1101 z Césare je

z Palestiny.
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dalvyrýti v povstnou Smaragdovou desku, z níž se ucho-
val jen latinský peklad. ')

Petlumoen do eštiny zní takto

:

To v pravd bez klamu, jisté a nejpravdívjší. Co je

dole, je jako to, co je nahoe, a co je nahoe, je jako
to, co je dole, aby dosaženo bylo zázrak jediné vci.
A jako všechny vci byly z jednoho, pemýšlením jedi~

ného, tak všechny vci zrodily se z této jediné vci,
uzpsobením. Jeho otcem je slunce, jeho matkou je m-
síc. Vítr nosil to ve svém ln. Jeho živitelkou je zem.
Ten jest otcem veškerého telesmu celého svta. Jeho
moc je úplná, byla-li obrácena k zemi. Oddlíš zemi od
ohn, jemné od hrubého, mírn s velikým dmyslem.
Vystoupí od zem na nebe a opt sestoupí na zemi a
pijme moc vcí hoejších a dolejších. Tak nabudeš
slávy všeho svta. 1 prchne od tebe veškera temnota.
To! vší síly silná síla, protože zmže každou jemnou
vc a pronikne vším pevným. Tak byl stvoen svt. Tu
vzniknou podivuhodná uzpsobení, jichžto zpsob je

tento. Proež nazván jsem Hermes Trismegistos, maje
ti ásti filosofie všeho svta. Naplnno jest, co jsem
pravil o píprav slunce.*)

Toto znní dalo vznik základním naukám hermetickým
ili okultním : z nho vyprýštila theurgie, magie i alchy-

mie. Okultní nauky egyptské psobiiy pak na vývoj

filosofických názor národ evropských.^) Prostednictvím
* vdychtivých Arab španlských proniklo pak uení

egyptské do Francie, Itálie, Anglie a Nmecka a první

stopy alchymie jsou zde patrny již v IX. a X. století.

Jedním z prvních uenc, jenž stal se šiitelem osvty
a vdní, jež picházelo ze Španlska, byl Albertus

Magnus, hrab z Bollstádtu (1193—1280), zvaný doktor
universalis, který se stal biskupem ezenským, ale vzdav
se tohoto úadu, skonil svj život v kolínském kláštee

2) Text Smaragdové desky byl prý pvodn fénický a sdluje jej

kniha Annulus Platonis, jež do nminy peložena r, 1781 pod titulem

»Physikalisch-alchymistische Erklárung der Nátur.

«

*) O Smaragdové desce a výkladu jejích slov uvádí se jako ncjstarší

komentá Garlandv (Hortulánv) z r. 1541, vydaný v Norimberce.

Srovnej: Egyptian Magie, by S, S., D. D.; Cloth 1896; Box. Isis

dévoillée ou TÉgyptologie sacrée.
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dominikánském. On jest zakladatelem západoevropské
alchymie a uml dliti kovy, vyrábti arsenik sublimací
a ml znané vdomosti chemické.**) Stejn vynikajícím
byl jeho souasník Roger Bacon (1214—1294), františkán-

ský mnich, zvaný doktor mirabilis, jenž znal i stelný
prach a zvtšovací sklo.') Jiným souasníkem byl Arnoldo
Bachuone, zvaný Arnoldus Villanovus nebo Villanova-
nus (1235— 1313), léka a alchymista, jenž se zabýval
transmutací, vyrábl zlatý nápoj, znal rtuovou mast,
vlastnosti alkoholu a etné jedy.^) Nemén proslulým
byl žák Baconv a Villanovv, Raimond Lullius (1235

—

1315), zprvu španlský rytí, pozdji mnich a alchymista,
zvaný doktor illuminatissimus, jenž poprvé užil uhliitanu
ammonatého a vyrábl první umlé drahokamy.")

Ve XIV. století pak je to alchymista Basilius Valen-
tinus, jenž vynalezl výrobu kyseliny solné ze soli a vydal
první monografii slouenin antimonových, jménem Currus
Triumphalis Antimonii. Je pvodcem kvalitativní ana-
lyse kov a jatrochemie, chemie, mající za úel vyrábti
léky.^^)

Avšak nejznamenitjším uencem na úsvitu novo-
vku je Theophrastus Paracelsus z Hohenheimu (1493
— 1541), léka a uenec, jenž poukázal poprvé na pí-
rodu a zkušenost jako na základní prameny veškeré
vdy.^^)

Již ve stedovku tvoily se v Evrop tajné vdecké
spolenosti, jež sdružovaly myslitele a uence onch
dob. Tak píše Raimond Lullius ve své Theorii (která je

Srovnej: Sighart: Alb, Magnus (ezno 1857); van Weddingen: -

Étude critique sur la phílosophie A. le Grand (Brusel 1881 J, V e-
štin vyšel Alberta Velikého: Ráj duše (tištn v Antverp 1489).

") Srovnej: Siebert: Roger Bacon (Maribor 1861); Werner: Kosmo-
logie und allgemeine Naturlehrc des R. B, (Víde 1879).

") Srovnej; M. Haven: La Vie et les Oeuvres de Maitre Arnaud de
Villeneuve. — Nej dležitjší spis Villanovv »Rosariu3 philosophorum«
vyšel v Lyon r, 1504.

") Srovnej: Brambach: Des Raimundus L. Leben und Werke in
Bildern des 14. Jahrh. (Karlsr. 1893).

1") Basilius Valentinus žil od r. 1413 jako benediktinský mnich v Pe-
terském kláštee v Erfuríu. Jeho spisy vyšly poprvé tiskem v letech
1599—1604.

") Dílo Paracelsovo vyšlo nejprve v Basileji r, 1575 v 8" a tamža
1589—90 v 10 svazcích v 4^.
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ástí spisu Theatrum Chymicum Argentoratrum) o tajné
spolenosti Societas physicorura a zmiuje se i o jakémsi
„Rex physicorum". Ve tvrté knize Theatrum Chymicum,
kde je též zahrnuto „Rosarium" (Ržový kruh) Arnolda
z Villanuovy, je uvedena podobná spolenost, jež pso-
bila v století ped Raimondem Lulliem a o jejíchž le-
nech se mluví jako o „Filii ordinis". V pozdjších spi-

sech uenc a alchymist vyskytují se asto zmínky o
tajných vdeckých sdruženích; rovnž u nkterých vý-
znaných jmen nalézáme oznaení „princeps et pater
philosophorum". Tak v XIV. století je zván biskup tre-

vírský, hrab z Falkensteinu^-) (t 1386), pater philoso-

phorum (otcem filosof-alchemist).^^)

Jaký byl svtový názor tchto vdc, sdružující je

v tajné spolenosti? Lze to charakterisovati takto: V-
ili, že vda a její obory, hlavn alchymie a astronomie
zjevily lovku nekonenost svtové budovy. A zatím
co jejich oím vyvstávaly nejasné kontury onoho vele-

chrámu, jejich mozek nabýval niím nezvratného a u-

spokojujícího vdomí, jež slibovalo objasniti v budoucnu
vše, co bylo dosud temné. Vidli ve vdní spásu lidstva.

Nebylo však radno s vdním a s výsledky vdeckého
badání odvážiti se na veejnost. Vládl klérus s inkvisicí,

jež krut stihala vdce a volné myslitele jako kacíe a
arodje, tušíc v nich nositele svtla, jež rozplašovalo

tmu, katolické církvi tak píznivou. Proto uchýlila se

vda do tajných laboratoí a kroužk stejn smýšlejících

bratr a zahalila se clonou tajnosti. Proto byly voleny
• tajné znaky a hesla, aby jenom zasvcení mohli se mezi

sebou poznati a dorozumti.^*)
Hlavn alchymie stala se zdrojem badání stedovkých

vdc, nebo bylo již tehdy známo, že svt i lovk
spravují se týmiž zákony rozvoje, rozkladu a pemny.
Nezištní a opravdoví uenci vidli v alchymii nejen

snahu hledati filosofický kámen, jenž mohl nízké kovy

Dle Kiesewettra byl tento hrab z Falkcnsteinu pedchdcem
Rosenkreutzovým a prvním známým inspirátorem R. C.

") S tímto oznaením setkáváme se asto v alchymistických, rosen

-

kruciánských publikacích, jako na p, u devorytu z konce 16. století,

jenž nalézá se v mém vlastnictví,

") Secret societies of the middle ages. London 1848.
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mniti v drahé, nýbrž i snahu hlcdati sílu, jež by dovedla
lovka perozovati fysicky i duchovn. Alchymie byla
též nerozlun spojena s kabbalou. Stedovcí alchymi-
sté byli vtšinou i kabbalisty, jako Raimond LuUius,
Thcophrastus Paracelsus, a j.^^)

Tajuplnost alchymie vedla nutn k obadnosti a vda
sama stávala se náboženstvím. Proto pvodn jen v-
decké kruhy a kroužky pemovaly se asto v nábo-
ženskovdecká bratrstva, jež mla za úel—krom pátrání

po tajemstvích pírody — výchovné intence, a obdobn
jako v alchymii, hledání božské jiskry v surové látce

lidského tla.

Do té doby spadá prvý životní projev Bratrstva Rže
a Kíže, kteréž pravdpodobn bylo jen pokraováním
dívjších tajných spoleností'^). Tajemná vda, již ve
starovku uchovávali knží zasvcenci, byla pedávána
až do stedovku nejen jednotlivci, nýbrž i spolenostmi
adept a adelph. A ponvadž ve stedovku bylo sum-
mum vdy obsaženo v alchymii, byla tajemná vda
pstována a uchovávána hlavn píslušníky tohoto
oboru lidského vdní

;
proto lze si vysvtliti, pro po-

zdjší historikové v Bratrstvu Rže a Kíže vidli hlavn
spolenost alchymist'^).

Srovnej: Praktyka Testamentu Rajmunda Lullia (L. 1500). Z ruko-
pisu klášterní bibliotéky na Strahov s úvodem a vysvtlivkami vydal
O, Z, v Praze; 1904. — Mistra Antonia z Florencie: Cesta spravedlivá
v alchymii (L. 1457). Z rukopisu Musea král. eského vydal Otakar
Zachar. Praha 1899. Srovnej též: F. Jolivet Castelot: La science
alchymique, Paris 1904,

^') Pico de la Mirandola (1463-1494) v knize de Auro naznauje
vznik Bratrstva Rže a Kíže ze starých tajných sdružení. Též Magi-
ster Pianco, vypovzený len zlatých rosenkreuzer století XVIII,, jenž
napsal knihu »Der Rosenkreuzcr in seincr Blosse« (Amsterodam 1731),
klade pvod ádu na poátek dvanáctého století a tvrdí, žc týž je po-
kraováním starých zasvcovacích stedisek. Srovnej však k tomu též:

Der dem Lichte der Wahrheit strahl^nde Rosenkreuzer, allen lieben
Mittmcnschen, auch dem Magister Pianco zum Nutzen hingestcllt von
Phoebron. Leipzig 1782, — Hrab Le Couteulx de Cantelcu ve spise

Tajné sekty a spolenosti píše, že templái po zrušení jejích ádu
r, 1313 založili ve Francii bratrstvo Rosenkreuzer, jež došlo rozšíení
v Nmecku a v echách; ale toto tvrzení má za historický podklad
jedin nkolik anonymních dl, vydaných v 17, století,

1') Srovnej: A. Ladrague, Bibliothquc Ouvaroff Cataloguc speci-
men: Sciences Secretes, Moscou, 1870, tomc VIII.: Rose-Croix; M.
Berthelot: Les ori^incs de Talchemie, Paris 1885,
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Rozhodn mlo Bratrstvo Rže a Kíže intellektuální

pedchdce v Albertu Magnovi, Rogeru Baconovi, Arnoldu
Villanovovi, Raimondu Luliiovi a v jiných uencích, kteí
mli na zeteli pokrok lidstva, hloubajíce v tajemných
silách pírody. Nkteí badatelé v oboru tajných spole-
ností jsou však toho názoru, že zakladatelem Bratrstva
Rže a Kíže byl Kristián Rosenkreutz^^), narozený
r, 1378 z chudé šlechtické rodiny^^), jenž prvé vycho-
vání dosstal v kterémsi nmeckém kláštee a jenž v
šestnácti letech vydal se se zkušeným prvodcem, rani-

chem téhož kláštera na dalekou cestu na východ. Rosen-
kreutz navštívil naped ostrov Kypros a Palestinu s

Jerusalemem, pi emž pátral po mágech, již sídHli na
horách Karrnelu a Libanonu a kteí byli ve spojení s

arabskými magy. Pak navštívil Damašek v Sýrii a msto
Damkar v Arábii, kde strávil ti leta a uil se od tamj-
ších mudrc tajemné vd. Odtud odebral se do Egypta
a Fezu, aby poznal také tajnosti africké magie

;
byl zde

již oekáván mistry, kteí jej hned oslovíH jménem a
vyložili mu celý jeho životopis. Obdržev od nich kouzelné
knihy, vrátil se po dvou letech pes Španlsko do N-
mecka, aby zde vdychtivé uil a vzdlával. Nejprve
spojil se se temi stejn smýšlejícími bratry a založil

kolem roku 1400 spolenost, jež mla provésti svtovou
obrodu ve znamení lásky k bohu a lovenstvu. Pozdji
byli k tomu úelu pibráni ješt tyi lenové, takže
Vzrostl celkový jich poet na 8. Tito se po njakém ase
rozešli do svta za svým povoláním, se slibem, že se

vždy po roce sejdou v dom Kristiána Rosenkreutze,
aby vydali úet ze své innosíí a ujednali další pracovní
plán. Zakladatel zemel r, 1484 ve stáí 106 let a byl

v tajnosti pochován ; ale spolenost trvala dále, tiše pra-

cujíc ve smyslu zásad Rosenkreutzových. Po 120 letech na-

byli lenové bratrstva nové moudrosti, odhalivše náhodou
ve spolkovém dom sklepení, v nm hrob Rosenkreutzv

Základní rysy pro povahu tohoto legendárního tvrce bratrstva

podali Raimond Lullíus a Tomáš Kcmpenský, zástupci »bratí spole-
ného života«. Srovnej; F, Katsche: Die Entstehung und der wahrc
Endzweck der Freimaurerei, (Berlín 1897,)

Jeho otec prý se nenazýval Rosenkreutz, nýbrž spíše Jím byl

alchymista Gerhard de Croix, z kteréhož jména vzniklo Groot a jenž

žil v letech 1340—1384.
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a v jeho rakvi rukopisy s vyložením taj a zjevením

bratrstva. Tak vypravuje Fama Fratcrnitatis R- C,

Vlastní innost Rže a Kíže rozdluje se tedy na
tí období; prvé od založení spolenosti R. C. až do
r. 1484; druhé po smrti Rosenkreutzov ; tetí od roku
1604, na kterýžto rok ukazuje Fama a Svtová refor-

mace, kdy bratrstvo vstupuje do nové fase své inností

a existence, až do poátku svobodného zednáství, k
nmuž dalo intellektuální popud.

Prvé období trvání Bratrstva R. C. je zahaleno rouš-

kou tajemnosti a zprávy o jeho innosti jsou velmi
vzácné. Není pesných zpráv o nástupcích nebo spolu-

bratích Kristiána Rosenkreutze, krom zprávy, kterou
sdluje Karel Kiesev^etter ve svých djinách ádu R. f

K, (Sborník pro filosofii, mystiku a okkultismus 1900),

kde se zmiuje o rukopisu, jenž byl v jeho vlastnictví a

jenž ml název Clavis sapientiae nebo rozmluva mezi
Moudrostí a vynikajícím žákem^*^). Tento rukopis byl

oznaen r. 1468 a podepsán jménem imperator Johann
Karl Friesen.

V druhém období objevila se v Paíži tajná spole-
nost, ízená kosmosofem Jindichem Korneliem Agrip-
pou z Nettesheimu (1486— 1535)^^) jež mla mnoho po-

-'•) Jíž G. Naudé r. 1623 ve spisu Sdlení Francii, týkající se pravé
historie Bratrstva Rže-Kížc, uvádí tento rukopis, jehož plný název
jest: Schliissel der wahren Weisheit unter einem Gesprách eines wohler-
fahrnen und der Wahrheit sehr nachkommenden Sophisten, welcher
sich mit der Wahrheit Casu cingelassen, so ihm alle Fehler in seiner

Arbeit gezeigt, und ihm zugleich den wahren clavem zu allen Arbeiten
ohne einigen Hinterhalt in die Hánde giebt, sowohl universalitcr als

auch parliculariter sich solches zu bcdienen, aber nur allein vor die

Kinder der Lilien und Rosen; vor denen Gottlosen aber zu verbergen,
F. R, C, R. Roseae d, chemiae 1468, — Kiesewetter byl vlastníkem
ady cenných rosenkruciánských dokument, jež pevzal po svém pra-
ddu, který byl oddaným rosenkruciánem a též imperatorem bratr-

stva: je ješt v dobré pamti, jak nedlouho ped svou smrtí nabízel

za 30,000 M knihovnu starých rosenkruciánských rukopis ke koupi
jisté theosofické spolenosti, jež nabídky jeho nepoužila.

Srovnej: H. Morley: Life of Cornelius Agrippa; London 1856,

2. sv. V eštin vyšel Agrippv spis »De occulta philosophia« (Kolín

1510, peprac, 1533) s názvem Okkultní filosofie neboli magie; zeštil

Ot, Gricsc: Perov 1913,
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dobností s R. C-, nebof Philalethes,^') jenž byl bratrem
v R. C. a psal okolo r. 1650, výslovn oznauje Agrippu
jako imperatora ; také Rob. Fludd v Summum bonm
píše, že Agrippa byl v úzkém svazku s bratrstvem R. C.

Toto období R. C. znaí reorganisaci bratrstva, jež

pipisuje se Paracelsovi. Tolik však je jisto, že Paracel-
sus v rukopisech rosenkruciánských z té doby je jme-
nován reorganísátor a imperaíor. Sám pak nazývá se

ve svých dílech Monarcha Secreíorum. Tento vynikající

filosof, léka a astronom ml jist všechny potebné
vlastnosti k ízení vdecko-náboženské spolenosti.^^)

Jeho znalosti tajných nauk, jež získal na cestách v Asii

a velký význam v tehdejším vzdlaném svt, získaly

mu vdí místo v adách R, C. Pod jeho vlivem nachá-
zíme mezi R. C. znamenité protestanty jako lékae A-
dama z Bodensteinu, Michala Toxítesa, Jana Husera,
Michala Maiera a Jindicha Khunratha, kteí vydali poz-
dji díla Paracelsova a etné spisy pvodní pro rozší-

ení nauk R. C.'^*) Rovnž nalézáme mezi R. C. theo-

-') Philalcthcs (vlastn Thomas Vaughan; * 1612), autor spis Lumen
de Luminc, Magica Adamica a j. — Týž dlel též krátkou dobu v e-
chách.

Pozoruhodnou pro historii Bratrstva R, C. je imaginární osob-

nost Eliáše Artisty, o nmž praví Paracelsus ve své knize o nerostech,

že pijde po nm, osvítí svt a bude znáti pravé tajemství transmutace,

jakož i jiné vdy, aby zahladil zkaženost, která dobou vetela se do
svta. Tento Eliáš Artista mže býti posuzován jen dvojím zpsobem:
jednou všeobecn a po druhé se vztahem k urité osobnosti. Všeobecn
nelze vyrozumívati nic jiného, než uritou dobu, kdy dospjí díve nebo
pozdji vci ke své dokonalosti a zralosti; a toto praví sám Paracel-

sus: Acque cnim artes Eliam habent, ac de caetero intelligitur. Podle
tohoto výkladu lze íci, že výmluvnost mla svého Eliáše v dob Plato-

nov a Aristotelov, tchto dvou ne j mohutnjších sloup vdy; a práv
toto lze íci o všech uritých dobách, v nichž se pihodilo nco podivu-
hodného nebo znamenitého pro lovenstvo. Míní-li se to se vztahem
k urité osobnosti, tedy je mínna osobnost, jež mla vynikati všemi
onmi silami a ctnostmi, jež jsou pipisovány Eliáši Artistovi, Takové
urité osobnosti neml na mysli Paracelsus, nýbrž pedstavoval si spíše

široce založenou reformaní spolenost vdecko-náboženskou, jež byla

znázornna osobností Eliášovou, (Srovnej: Úber geheimc Wisscnschaf-
ten, Initiationen und neuere Verbindungen. Prvý svazek. (1786.)

K, Kiesewetter ve spise Geschichtc des neueren Occultismus;
geheimv^issenschaftlichc Systéme (2, Aufl. v, R, Blum, Leipzig 1907)

na sír. 126 a d, jmenuje, krom uvedených, ješt tyto paracelsisty jako

pívržence nebo píbuzné bratrstvu: Gerharda Dorna, vydavatele spis
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loga Jana Arndta'^) autora knih „Vier Bíichcr vom
wahren Christenthum" (1605) a „Paradiesgártlcin allcr

christlichen Tugenden (1612), oblíbené to etby eských
bratí, jenž složil pod názvem „Zweites Silentium Dei"
spis rosenkruciánský.^^)

V tetím období (po r. 1604) sdružovali se rosenkreu-
zerové hlavn v tak zvaných akademiích. Tak Schuster
uvádí akademii alchymist rosenkreuzer, jež byla r.

1622 v Amsterodame ; lenové nosili ve schzích modrou
stuhu, na níž visel zlatý kíž s rží.^^) Také v Haagu
existovala té doby rosenkrucíánská spolenost, jejíž le-
nové obývali výstavnou budovu. Podobnou spoleností
byl svaz alchymist „CoUegium Philosophicum", založený
r. 1620 v Rostoku pírodovdcem, lékaem a matema-
tikem Jungiusem (vlastn Jungem; 1587—1657),^®) píte-
lem Andreáovým. Krom toho byly spolenosti R. C.
v Hamburku, Erfurtu, Kodani, Mantov, Benátkách a
Londýn. H. Jennings zmiuje se o existenci rosenkru-
ciánství v Paíži, jež znovu ožilo r. 1623 ;

tehdy prý
bylo shledáno 36 bratí, z nichž 6 bylo v Paíži, ostatní

žili mimo Francii.^^) K tmto spolenostem patí i poz-
djší akademie alchymist rosenkreuzer založená v No-
rimberce

;
jejím lenem (a v mládí i sekretáem) byl fi-

losof a polyhistor Gottfried Wilh. Leibniz (1646—-1716.)
lenové uvedených akademií a spoleností R. C. nazý-
vali se „skutení" nebo „praví" rosenkreuzerové, pozdji

Paracelsových, Alexandra Schutena, tlesného lékae Rudolfa II. Mar-
tina Rulanda, spisovatele eského a lékae Tadeáše Hájka, Jiljího

Gutmana, anhaltského lékae Julia Sperbera, bamberského lékae Hen-
ninga Scheunemanna, kazatele a lékae Jana Gramanna.

Jan Arndt narodil se 27, prosince 1555 v Ballenstedtu v Anhalt-
sfcu, byl 1599 pastorem v Brunšviku, 1609 v Eislebenu a od r. 1611
generálním superintendentem v Celle, Zemel 15. kvtna 1621 v Celle.
Srovnej: F. Arndt: J. Arndt (Berlin 1838) a Pertz: De Joh. Arndtio
(Hannov. 1852),

'^^] Arndt popisuje v tomto spise poprvé zapalovací sklo, z ehož se

dá souditi, že R. C. znalí tento vynález jíž ped Tschícrerhausenem.
^') Dr. Georg Schuster: Die geheimen Gesellschaften, Verbindungcn

und Orden, 2 svazky; Lipsko 1906.
=*'*) Srovnej: Guhrauer: Joach. Jungius und sein Zeítalter (Stutt-

gart 1851).

2")) H. Jennings: Díc Rosenkrcuzcr, ihre Gebráuche und Mysteríen;
íibersetzt von A. v, d Linden (Berlin 1912).
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též „rosenkrcuzerové starého systému"/^) dle jiných
„ád zlatého Rže Kíže (nebo „Ržového Kíže",'^') a
byli navzájem v živých stycích.^^) Jejich cílem bylo vt-
šinou vyhledávání pravdy z rozumu a zkušeností, nkteí
z nich, krom theosofických snah, pstovali pírodovdu,
zvlášt chemické vdomosti a zrunosti ; za veejný cíl

mly obyejn podporování vdy, umní a výchovy.^^)
Poátkem druhé poloviny XVÍIL století uvádí se jako

imperator R. C. jistý Tobiáš Schulz z Amsterodamu.
V té dob jsou již zprávy o innosti bratrstva nejisté

;

pouze tolik je známo, že posledním známým imperato-
rem byl pradd Karla Kiesewettra (t koL r, 1802), jenž
zastával tento úad až do r. 1792 a že illumínáti Joh.
G. Schrepfer (1730—1774), Saint Germain (narozen mezi
1720-30, t 1780) a CagHostro (1743— 1795)^') byli njaký
as jeho leny.^^)

Kolem roku 1800 pokusil se léka Kar. Arnold Kor-
tum (1745—1824), autor Jobsiady (1784), znovu oživili

Srovnej: Der Rosenkreuzer in seiner Blosse; Amsterd, 1781.

Chrysophiron (J. Chr, von Wollner): Die Pílichten der Gold und
Rosenkreuzer alten Systems (Altona 1792).

Z tohoto období jmenuji lena R, C, Jana Kunkela z Lówensternu
(1633—1702), slavného chemika a vynálezce fosforu, jenž na základ
alchemického pedpisu, jenž byl tajemstvím bratrstva R, C, vyrobil

zlato, jak sdluje ve spisech Laboratorium Chemycum a Crocus Martis,
'*2) Srovnej o rosenkruciánech vbec: Waite: The rcal history oi

Rcsícrucians (Lond, 1887), — Mnoho publikací rosekrucianských zazna-
menává antiquarní katalog N, S. , 121, od T, O, Weigela (Lipsko 1906),

^^) O Schrepferovi, St, Germainu a Cagliostru srovnej spisek: Fr,

Bíilau: Geheime Geschichten und rátselhaíte Menschen, Tetí svazek,

(Universal Bibl. , 3106, Lipsko) ; také : Compendio della vita delle

geste Giuseppe Balsamo, dcnominato il conte Gagliostro (ím 1791)

a O. J. Cooper: The comte de St, Germain,
^^) R, 1716 uveejnil saský knz Sincerus Renatus (recte Richter),

za píinou stoletého výroí probuzení ádu, zpsobeného spisem An-
dreáovým »Fama Fraternitatis«, spis nazvaný: Die w^ahrhaíte und voll-

kommene Bereitung des philosophischen Steins der Bruderschaft aus

dem Orden des gulden und Rosenkreuzes, denen Filiis Doctrinae zum
Besten publiciert (Vratislava, u vdovy Fellgíebelové a syn), V tomto

spise sdluje autor, že po nkolik rok jsou misti R, C. v Indií a žc

není již žádného z nich v Evrop (str, 125), Zpráva ta není než vý-

myslem autorovým a není niím doložena. — Rovnž i jiní spisovatelé

se domnívají, že pvodní ád R. C. v 18, století zanikl. Srovnej: Jos,

AI. Maier: Uber Jesuiten, Freimaurer und deutsche Rosenkreutzer,

Leípzig 1781, str. 91—128: Zuverlássige Nachrichten íiber die Aechtheit

der heutigen dcutschen Rosenkreutzer.
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pvodní bratrstvo R. C. na základ starých tradic a

uiniti z nho hermetickou spolenost v Bochumu v N-
mecku; zstalo však jen pi pokusu. Rozptýlení rosen-

kruciáni uchýlili se již díve smrem mysticko protestant-

ským, jehož nauka opírala se o bibli a co do mystiky

o Jakuba Bohma (1575—1624)^^). Smr tchto posledních

R. C. smoval k slouení kabbalistických theorií o ema-
naci s kesanskými, smr, jenž pipravoval pdu pro

spojení rosenkrucián s martinisty^^) a illumináty^^). Dle
jiných zpráv ponoili se poslední R. C, v hloubání a žili

v nadšené kesanské theosofii.^^) Na jejich místo nastou-

pili svobodní zednái,**^)

Paul Sédír: Le Bíenheureux Jacob Boehme, le cordonnicr —
philosophe-

Pvodcem ádu Martiníst byl francouzský theosof Louis Claude

de Saint Martin (1743—1803). Úkolem ádu je praktická theurgie a

snaha adept záleží v prohlubování vdy duší a nabytí mimoádných
schopností. Srovnej: Caro: Essai sur la vie et la doctrine de Saint

Martin (Paris 1854); Papus; .Martinésisme, Willermosisme, Marti-
nisme et Franc-ma^onnerie; Hauner: Struný nástin nkterých taj-

ných spoleností (Praha 1905).

1. kvtna 1/76 z^lo v íntfolsladtii Adam W-nshaupt (1748—
1830) ád nmeckých illuminátú. tJelem ádu bylo pstování vyššího

poznání Boha a úzkého styku se svtem duchovním. lenem mohl se

státi jen ten, kdo byl ped tím svobodným zednáem, V novjší dob
se ád reorganisoval a má sídlo v Drážanech, Srovnej: Wolfram; Die
lUuminaten in Bayern und ihrc Veríolgung (Erlang 1899—1900; 2 díly).

Djiny ádu illuminátú od založení až do novjší doby, vydané jeho

lenem Leopoldem Engelem r, 1905 v Drážanech,
^^) V knize Sara Mérodacka J. Peladana: Umní státi se mágem

(jež vyšla v peklad autora tohoto spisu nákladem AI. Srdce v Praze
r, 1920) zmiuje se autor o svém bratru, doktoru Peladanovi, jenž se
Simonem Brugalem náležel k poslední ratolesti Rže f Kíže, tak zvané
toulouseské a pipojuje, že zárove s Arouxy, D'Orienty, vicomty de
Lapasse i on je pvodem z Roscnkreuzu,

'") Svobodnými zednái nazývali se pvodn skutení zedníci, sdru-
žení ve zvláštní organisace (zv, lóže), jež, nejsouce obmezovány místem,
svobodn procházeli Evropou, budujíce na zakázku chrámy a jiné vý-
stavné budovy. Tak na p, od svobodných zedná vystavna byla ka-
tedrála ve Štrasburku, dóm v Kolín n. R., klášter v Batalze v Portu-
galsku, vystavna basilika sv, Pavla v Londýn a mn, j. Tato emeslná
sdružení bhem doby zmnila se v sdružení dlník intcllektuálných, již

podrželi název svobodných zedná, ale vytknuli si za úel mravní
a duševní zušlechtní lovka a šíení blaženosti dobrými skutky hu-
:nanitné a kosmopolitícky s používáním symbolických forem, obrazu
a zvyk vzatých z emesla zednického. lenové dlí se na tí stupn
(ue, tovaryš a mistr) a tvoí spolky, eené lóže, rzn pojmcno-
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Ohlas bratrstva Rže a Kíže, jenž vznikl mezi rokem
1756—1765 v jižním Nmecku pod názvem ád nmecké-
ho zlatého a ržového kíže (Orden der deutschen Gold
und Rosenkreuzer") a byl ízen drem. med, Scheiszem
z Lowenfeldu a drem Dopplmayerem a rozšíil se po
Nmecku a odtud do Ruska, je již novotvarem, povsta-
lým zanesením rosenkruciánských snah do svobodného

vané. V ele svazu nkterých lóží stojí velká lóže. Srovnej zejména;

Fíndel: Geist und Form der Freímauerei, Instruktionen (6, vyd., Lipsko

1898); Emanuel Rebold: Historie générale de la Franc-Ma^onnerie (Paris

1851); Klos: Geschichte der Freimaurer in England, Irland u. Schottland
(Frankf, 1848); R. Fr. Gould: The hístory of Fre masonry (1886, 6 sv.);

Findel. Geschichte der Freimaurer (7. vyd., Lipsko 1900); Bróckcr: Die
Freimaurerlogen Deutschlands von 1737—1893 (Berlin 1894); Abafi: Ge-
schichte der Freímaurerei in Oesterreich-Ungarn; Elvert. Freimaurerei
in Ósterreich, besonders in Máhren (Notizenblatt 1866, str. 1—6), U nás
psali o svobodných zednáích: J. Neruda: Návštva u svobodných zed-

ník (Kvty r, 1866); Dr. Vil, Gabler: O vlivu svobod, zedná na
prbh veliké revoluce francouzské (Musejník 1892, str, 85—^107);

G. J. Hanl: Úberblick íiber die Geschichte der Freimaurerei in Bohmen
(1903); T.G.Masaryk: Svobodní zednái (Naše Doba XIII, 1905); Hauner:
Struný nástin nkt, taj. spole. (Praha 1905); týž: Svobodné zedná-
ství (Novoroenka Veraikonu 1918, str, 56—64), Poznámky ku poznání

svobod, zedná (Dvacátý Vk r. V., , 2—3, 1905), Kaleidoskopickc

obrázky o bratích tí bod (Isis r, I, , 7, 1906); R, Smažík: Kanálka
(Vinohr, 1911; pojednává hlavn o hrabti Canaloví a jeho dob);
Dr, Jos. Volf v úvodu k Modlitbám svobodného zednáe, vydaným
r. 1784 (Praha 1914), Vyšetování J, Ev, Purkyn pro svobod, zed-

náství (as, . Musea 1912, str, 274); (Karafiát:) Pamti spisovatele

Brouk (v Praze 1919; o zednáství viz tam odd. 4 B.), Pro zednáství
v echách najdou se také zprávy u Kalouska v Djích Král, es. spo-

lenosti nauk (1885), u Jos, Svátka v Obrazech z kulturních djin
eských, díl II. a v románu Hrab Špork a u J, V, Práška v Djinách
cis. a krále Josefa II. Krom toho viz porznu lánky: v Kalendái
Koleda na r. 1852 (Dje volného zednáství), v Lumíru r, 1852, ve Zlaté

Praze r. 1911.

*^) V Nmecku tento ád tšil se pízni pruského krále Bedicha
Viléma a jeho leny byli zejména pruský ministr Joh. Christ, von
Wollner (1732—1800), pruský generál Joh. Rud. von Bischofswerder

(1741—1803) a pírodozpytec a cestovatel Georg Forster (f 1794).

Srovnej; Chrysophiron (J. Chr, v, Wollner); Die Pflichtcn der Gold- und
Roscnkreuzer alten Systems (Altona 1792), N, A. Boutmy: Kabbala,
sekty a tajné spolky (pel. Jií Hora; Praha 1915), — V stejné dob
vyskytli se také v Nmecku t, zv. Rosaisté, nazvaní podle bývalého
anhaltského superintendenta Rosy, jenž založil spolenost, jež mla za

úel pstovati alchymii, theosofii, kosmosofii a mechaniku a jež roz-

šíila se v Nmecku a Švédsku; tato spolenost nesouvisí však se
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zcdnáslva/^) Sem spadá i pozdjší t zv. svaz ržového
kíže (Rosenkreuzerbund), o nmž píše Dr. Frt Hart-

mann v knize Unter den Adepten a jemuž pináležel

sám Hartmann a Dr. Karl Kellner (1851-1905)/')

Nejmladším projevem rosenkruciánských snah je kab-

balistický ád Rže a Kíže, založený r, 1882 ve Francii

Stanislavem de Guaitou (1861—1898)") a tetí ád Rže
t Kíže katolický, ustanovený Joséphinem Peladanem
(* 1859).

Tyto všechny novotvary Rže t Kíže nespadají již

v rámec této práce a proto se o nich nerozepisuji, O
tuto rovnž dležitou práci nech se pokusí jiní pracov-

níci a osvtlí význam rosenkruciánských snah v svobod-

ném zednáství a v jiných tajných spolenostech, jakož

i vztah tchto novjších útvar R. C, k bratrství starého

systému,

žádným útvarem R. C, jako s ní nesouvisí spolenost »Kížových

bratr* (Kreuzbriider), jež vznikla r, 1777 ve Slezsku a jež brzy na to

opt zanikla. Srovnej. Fr, Biilau: Geheimc Geschichten und rátselhafte

Menschen, Tetí svazek, str, 50. (Universal Bibl, . 3.106, Lipsko),

*2) Srovnej; Starke Erweise aus den eigenen Schriften des Hoch-
seligen Ordens Gold und Rosenkreutzer fíir dle Wahrheit, dass seine

in Gott ruhende Vater von ewiger Thát und Wirksamkeit sind. Von
einem áchten Liebháber des Mrabren Lichts. Wien, Regensburg. Berlin

Í788, V echách vyskytuje se v té dob (po r, 1760) Bratrstvo i
Spolenost zlatého ržového kíže (i zlaté kížové rže) v Praze,

s nímž souvisela odnož zednáských loží »Bratrstvo s hvzdou kíže
v Brn«. Srovnej též: Breviarium confraternitatis aureae ct rosae crucis;

rukopis universitní knihovny v Praze sign, VIII H 77, na který upo-
zoruje Dr, Jos, Volf ve spise »Bratí Ržového kíže v zemích e-
ských atd. Nkteré zprávy jsou též v Lumíru 1861, str, 82 a j.

'^''^] Srovnej: Dr, Frt. Hartmann, Dr, Karl Kellner (Blátter zur Pflege

des hoheren Lebens r. III, , 10 (1906),
**) Kabbalistický ád RfC má ti stupn: bakalarát, licenciát a dok-

írrát kabbaly. ád je ízen nejvyšší radou, skládající se ze tí komor,
nad nimiž vládl velmistr Guaíta. Do kruhu zasvcenc tohoto ádu mohl
bý'i pipuštn jen ten, kdo ml ti stupn ádu Martinistského a složil

písné zkoušky z vd kabbalistických, jichž these uveejovala »Initia-

lion«. Na zevnjšek hledl ád ten psobiti potlaováním erné magie
a odhaloval podvodníky, kteí pomocí zvráceného magnetismu poško-
zovali své bližní. Publikace kabbal. ádu RfC zaznamenává katalog
Bibliotéky Chacornac v Paíži (1906). Srovnej: M. Barrs: Un Rénovateur
de Toccultisme — Stan de Guaíta — 1861— 1898; Paris, Chacornac; K. P,

Draždák: f Markýz Viktor Stanislav de Guaíta (Sborník pro filos.,

myst. a okkultismus II., seš. 2 a 3; 1898), Také v echách má kabbali-
slický ád R t C své píslušníky.
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Cílem Bratrstva Rže a Kíže byía pvodn transcen-

dentáiní chemie, k níž pidružily se další práce, jež tý-

kaly se zlepšení lidstva a pátrání po tajemstvích pírody.
S poátku byli prý jen tyi lenové, jichž poet vzrostl

pozdji na osm. Všichni bydleli spolen v budov, vy-
stavné imperatorem R+ C, na poest Sancti Spiritus.

Tmto lenm svil Rosenkreutz pod slavnou písahou
vrnosti a mlenlivosti svá tajemství, jež, sepsána ve zvlášt-

ních knihách, tvoila ádovou knihovnu.

Z pravidel spolenosti uvádím tato

:

lenové mají léiti nemocné zdarma.
Není pedepsán zvláštní ádový odv, nýbrž každý

nechf se šatí tak, jak je obyejem v jeho kraji.

Uritý den v roce musí se bratí shromáždíti v dom
Sancti Spiritus, nebo ospravedlniti píinu své nepítom-
nosti.

Každý z bratí má si vybrati schopnou osobu, jež by
po jeho smrti stala se jeho následníkem.
Znaka R. C. má sloužiti za pee, heslo a titul spo-

lenosti.
Hrob každého bratra, v cizí zemi zesnulého, má z-

stati utajen.

Bratrstvo má zstati 120 let v tajnosti ; a bratí nech
ví, když by jejich spolenost nkde zanikla, že mže
býti opt znovuzízena u hrobu svého zakladatele.

Bratrstvo chtlo vybudovati mystickou budovu Sva-
tého Ducha, v níž by boha ctiH, sebe i jiné vzdlávali.
Bratrem se mohl státi jenom ten, kdo lenem bratrstva
byl navržen a kdo složil písahu vrnosti a mlenlivosti.
Základním principem sdružení byla bratrská láska a svor-
nost, spojená se stídmým životem a blahoinností na
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venek. Mezi sebou se lenové vydatn podporovali vlí
i inem. V jejich ele stál nejvyšší, tak zvaný otec

; pod
ním byli nejstarší, kteí peovali o mladší, jež tvoili
tídu žák, kteí se musí ješt uiti. ^oví misti byli po-
stupn voleni v dom Sancti Spiritus^) a lenové R. C.
mohli býti nahrazeni jen po své smrti.

Robert Fludd, pozdjší vynikající len R. C, líí ve
spise „Summum bonm" život bratrstva takto;

Bratí R. C. bydlí v dom i chrámu moudrosti, jenž
stojí na vrchu rozumu a Duch Svatý jest jejich uitelem

;

odtud plyne jejich znalost pravé magie, kabbaly a al-

chymie. O paláci Bratrstva vypravuje již písmo svaté.

Šalomoun nepokládal tohoto chrámu bratrstva za lidské

dílo, nýbrž za duchový výtvor, podle jehož jvzoru byla
vytvoena archa úmluvy, jakož i chrám Šalomounv
a podle nhož je utvoen i lovk, v nmž pebývá
Duch Svatý.^) Vybudování takového chrámu pomocí
Bratrstva jest odhalení tajemné skály moudrosti nebo
mystické moudrosti o kamenu patriarch, který se zove
také dm boží, to znaí vybudování duchovního domu
nebo paláce na skále rozumu. Tato mystická kamenná
stavba sluje Betlehem. Bratí, kteí se stali ze zevnj-
ších kamen vnitními duchovními kameny ili díly spo-

lené skály moudrosti, získávají schopnost propjovati
všemu pozemskému nový život. Tvrce této budovy
zove se architekt a každý bratr pracuje též jako sta-

vitel na dokonání této zapoaté stavby podle slov apo-
štolských: Podle milosti boží, kteráž mi jest dána, jako
moudrý stavitel založil jsem základ, jiní pak na nm
staví dále; avšak každý mj zetel, jak na nm staví.

Základu nemže však žádný položití, krom toho, kte-

rýž položen jest, jenž jest Kristus Ježíš.

Znaka bratrstva „Rže a Kíž" bývá rzn vyklá-
dána. Obyejn vykládá se v souvislosti se jménem za-

kladatelovým Rosenkreutzem. Nkteí okultisté vyklá-

^) Dm Sancti Spiritus byl položen asi v krajin jihonmecké
Též Bacon z Verulamu mluví vc své Nova Atlantis o neviditelném

paláci Šalomounov v intencích Bratrstva R, C. Rovnž i Širnon Studion^

jenž r, 1604 napsal mystické dílo, jež zstalo v rukopise a nazývá sc

Naometria, popisuje vnitek a zevnjšek chrámu, to jest mystické po-

psání vnitku a zevnjšku lovka, na njž hledí jako na chrám božství,
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dají znaku symbolicky: rži co znak mlení, kíž co
znak víry. Jiní pak podávají výklad alchymistický: r-
žovým kížem oznaovali prý alchymisté pi svých pra-

cích jistý pípravek, jehož výrob nauil se i Kristián

Rosenkreutz. Písmena F. R. C. vykládána také jako
Fraternitatis Rosis Cocti, to jest Bratrstvo svaené rosy,

což prý byl jen jiný název kamene mudrc.*) Jiní opt
odvozují znaku ržového kíže od „ádu stavitel z vý-
chodu", jenž trval v Anglii již kolem r. 1196 (dle jiných

již díve) a jemuž pináležel též Raimond Lullius. Tento
tajný ád ml v erbovním znaku ervenou a bílou rži
a z toho povstalo prý jméno Bratrstvo erveného (nebo

princ Rže Kíže (le souverain prince Rose — Croix de
Heredom) 18. stupnm, do nhož byl zasvcen na p.
pretendent anglického trnu Karel Stuart (1720—1788),
Dle Schustera užívali lenové bratrstva rži a kíž co
znak lásky a utrpení, jak už díve emblémem pírod-
ních filosof byla rže, ležící na kíži (ukižovaná rže).
Rozhodn však oznaení rže a kjríže je prastarého p-
vodu.*) S kížem shledali se již Španlé, když poprvé
vnikli do Peru a Mexika^) a s rží shledáváme se již

v staré mystice východní.®)

Co se týe duchovní moci bratrstva, hlásaly se o ní

pímo zázrané vci. Uvádím nkteré z onch''podivu-
hodných vlastností, pipisovaných Rži a Kíži, jak je

líí nkteí spisovatelé tehdejší doby.^)

3) O symbolice a poesií alchymistické viz Ot. Zachar; Symbolika
v alchymii (Svtozor 1897) a Poesie alchymická (Kvty XXIII., 1901),

*) Srovnej: Dr, J. S. Semler: Unparteiischc Sammlung zu Historie der
Roscnkreuzer I.—IV., Lipsko, 1786—88; Emanuel Hauner: Struný nástin
nkterých tajných spoleností, v Praze 1905.

^) Kíž byl znám od nepamtna starovkým národm, U Egypanu
byl to crux ansata, u Ind svastika.

•) Tak na p.: Nauruz, Rže z Tamulu nebo Saronu, nebo vodní rže,
lilie Padmova, lotus, »kižovaná« pro spasení lidské — kižovaná v ne-
besích v as jarní ekvinokce. Peršané oslavují ji v tu dobu v tom, co >
nazývají Nou-Rže, to jest Nauruz. (Srovnej: Malcolm: History of Per-
sia sv, II., str. 406). — Pipomínám i povst o Adonisovi, jenž Afroditou
byl zmnn v rudou rži, (Srovnej: Drummond: Origenes sv. III., str.

121,) _ O rži je také e v Kabbale. (Srovnej: Kabbala denudata. Ed.
1677. Sulzbach P. 333.).

^) Jber geheime Wissenschaften, Initiatíoncn und neuere Verbindun-
gen. Prvý svazek. Altenburg 1786. (Ve Sdlení Francii, týkající se

ržového) Titov jest rytí nebo
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Tak tvrdí o sob pvodní lenové R. C.

:

Ze jsou ureni k nastávajícímu obnovení všech vcí
tohoto svta, ímž ped jeho koncem vše má býti uve-
deno v lepší stav.

Ze slynou v nejvyšší míe moudrostí a zbožností mysli
a jsou obdaeni zvláštními výsadami pírody a mohou
tyto dle libosti sdlovati jiným.

Nech se nalézají kdekoli ve svt, pece vidí vše, co
se v ostatních místech svta dje, práv tak, jako by
tam bylí sami pítomni.
Nepodléhají ani hladu, ani žízni, ani stáí, ani nemoci,

aniž jiným nesnázím.
Vdí zjevením, kteí lidé jsou schopni nebo neschopni

pro jejich bratrstvo.

Mohou žiti ve všech dobách, jako by žili již od po-
átku svta a žiti mohli až do jeho skonení.
Mají knihu, v níž jest obsaženo vše, co ve všech sou-

asných a budoucích knihách je a býti mže.
Mají schopnost donutiti nejmocnjší duchy a démony,

aby jim sloužiH a mohou mocí svého zpvu pikouzliti si

perly a vzácné kameny.
Bh je ochrauje v as nebezpeenství oblakem a ni-

kdo jich nespatí než ten, kdo má zrak bystejší než
orel.

Osm prvých bratí jejich spolenosti vyléilo tolik ne-

mocných, že množství to bylo jim obtížné; a jeden z nich,

jenž byl velice znalý kabbaly, jak vysvítá z jeho knihy
H, uzdravil malomocného hrabte z Norfolku,

Bh uril, aby se poet jejich spolenosti rozmnožil.

Vynalezli novou e, aby mohli vysvtliti skrytou po-
vahu všech vcí.

Docílí, že se trojnásobná papežská koruna rozpadne
v nive.
Vyznávají oteven a beze strachu ped trestem, že

papež je Antikristem.
Zavrhují rouhaství východu i západu, to jest, Moha-

medovo i papežovo a uznávají dv svátosti s obad-
nostmi prvého obnoveného chrámu.

pravé historie Bratrstva Ríiže-Kíže od G. Naudé, Dle paížského vy-

dání z r. 1623.)
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Uznávají tvrtou monarchii a ímského císae jako
hlavu svou a ostatních kesan.
Mohou mu poskytnouti více zlata a stíbra, než mže

dostati španlský král z obou Indií ; tím spíše, že jejich

poklady nemohou byti nikdy vyerpány.
Jejich kolegium, jež se nazývá Sancti Spiritus, nemže

býti nikdy poškozeno, akoli je vidlo mnoho tisíc lidí.

Jejich knihovna ítá mnoho tajemných knih, z nichž

prvá má název Axiómata, jiná Próteus, tetí Rota mundi.
Krom toho mají dv Knihy Svta, z nichž prvá byla
peložena jejich zakladatelem z arabštiny do latiny za
doby jeho pobytu v Dankaru, druhá pak byla jím samým
sepsána. Dále mají velký slovník a posléze knihu, po
bibli ze všech nejužitenjší, kterou držel ctihodný otec

R. C. po své smrti v pravé ruce.

Jsou ujištni a pevn pesvdeni, že pravda jejich

uení potrvá do skonání svta.
Ujišují též, že nemluví ani v hádankách ani v podo-

benstvích a že nechtjí býti považováni za lidi, toužící

po novotáství; rovnž nech si nikdo nemyslí, že ne-
obezetností uniklo jim oznámení toHka podivuhodných
vcí, nebo že je sdlují z bezbožnosti.

Konen ujišují, že pozadí sklepení domu Sancti
Spiritus, v nmž nalezli pohbené tlo zakladatele
bratrstva, bylo ozáeno sluncem, jež mlo svtlo od
slunce svta a v jehož zái uvidli kovovou desku, jež

spoívala na kulatém oltái a na níž bylo napsáno:

A. C. R. C. Hoc universi compendium vivus mihi
sepulcrum feci

a v kruhu kolem: Jesus mihi omnia.

Dále našli zde sošky s nápisy, z nichž prvý znl:
Nunquam vacuum, druhý Legis jugum, tetí Libertas
evangelii a tvrtý Dei gloria intacta. Byly tam také
rzné hoící lampy, zvony, zrcadla rozliných vlastností
a nkolik knih a manuskript, mezi nimi slovník uení
Paracelsova a zdrobnlý svt, který otec Rosenkreutz
peliv zhotovil a jenž ve všech ástech a pohybech
podobal se velkému svtu. Krom toho byl na dveích
sklepení nápis:
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Post CXX annos patebo.

Tím oznaen rok 1604 jako rok obrody jejich ádu
a dvod jejich vystoupení na veejnost.
Toto sklepení, v nmž odpoívala mrtvola Rosen-

kreutzova, mlo 7 stran a 7 uhl; každá strana byla
5 stop široká a 8 stop vysoká. Bratí rozdlili sklepení
na 3 rozliné ásti: na klenbu neboli nebesa, na stny
ili strany a na podlahu ili zem. Nebe a zem byly
rozdleny v trojúhelníky souhlasící se stranami; každá
strana pak rozdlena na 10 trojúhelník s figurami a
píslovími, urenými, by osvítily zasvcování.
Pod oltáem nalezli bratí pochováno zcela neporušené

tlo Resenkreutzovo. V ruce držel knihu psanou zlatými
písmeny na pergamen, oznaenou T: Testamentm
Fratrorum Rosae et Aurae Crucis a na konci této knihy
byla uvedena jména 8 bratí, kteí byli pítomni smrtí

a pohbu otce R, C. ^)

V tomto Testamentm sdluje spolenost svá tajemství
svtu. Vykládá, že jest píslušnicí náboženství kesan-
ského, ale že nepatí žádné církvi zvláš, že si váží
každé doasné moci, zejména Vladae a Království a
že dlat zlato není pro ni nic obtížného, že ona má
ješt adu jiných tajemství, lepších než zlatodjství.^)

A spis se koní slovy: Akoli tisíce lidí vidlo z ÍDlízka

náš dm Sancti Spiritus, zstanevn neporušený, nez-
niitelný, nepístupný i dokonale skrytý svtu bezbož-
nému.

Pro pochopení druhého období Bratrstva R. C, chci

se zmíniti o nkterých zákonech a pravidlech*^), jichž

^) Srovnej s vypravováním o nalezení hrobu egyptského knze Herma
a jeho Smaragdové Desky, jenž se v mnohém podobá nalezení hrobu
Chr. Rosenkreutze a jeho knihy Testamentm Fratrorum Rosae et

Aurae Crucis.

^) Tak se vypravuje, že rosenkreuzi znali tajemství lamp, hoících
po vky (Blavatská v lánku »Vné lampy*, v Sb. pro F, M. a O, r, L,,

vykládá, že podstatu tchto lamp tvoil olejný výtažek z asbcstu); rov-

nž znali tajemství prodloužení lidského života a divy magnetismu.

^"1 Upozoruji, že zákony a pravidla tohoto období odlišují se v mno-
hých láncích od zákon a pravidel, jež jsem uvedl v prvním období
trvání R, C, jak možno se pesvdili jejich srovnáním,
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bylo bratím dbáti a které obsahuje spis „B^reitung
des philosopischen Steins.'* (Breslau 1710).

Praví se tam, že tato spolenost (R. C.) byla založena
dávnými duchovními bohatýry za # velmi písných pod-
mínek a zákon, což asi bylo píinou, pro na po-
átku XVIL století mlo bratrstvo tak málo len. Proto
kolem r. 1614 bratrstvo zavolalo do širého svta, svolá-

vajíc bratry, jichž shledalo se jenom devt a dva ucn-
níci. Tito po dlouhé a zralé úvaze rozhodli, že nutno
bratrstvo rozmnožiti, aby se neztratil tak neocenitelný
klenot, jakým je ono.

Proto se usneslo celé shromáždní na ad lánk, z

nichž nkteré uvádím:
Aby bratrstvo, jež díve sestávalo z 23 bratí, bylo

sesíleno na 63 len a ne více.")

Aby do bratrstva nebyl pijat žádný papežcnec,
kteréžto usnesení se stalo proto, jelikož vtšina bratr
byla evangelíky. A jelikož z dležitých dvod pece
byli pijímání katolíci a toto vyvolalo vzájemn jen

záš, tož se nadále naizuje, aby se pedešlo tomuto
dsledku, by bratr druhého bratra nedotazoval se po
víe, nýbrž dovolil, by každý, a patí víe jakékoli,

zstal volný ; a kdyby se potom nkterý pece dotazo-
val, lze z toho souditi, že není z bratrstva, nebof zna-
mená to, že neví nic o vnitním zízení R. C.

Až se zvolí po úmrtí dosavadního imperatora nový,
nech jím zstane až do smrti. Volba imperatora na dobu
deseti let — dle starého ádu — se tímto zrušuje.

Imperator má míti v seznamu jméno každého bratra
a jeho vlast, také zemi, v níž se zdržuje, by v pípad
poteby mohli se vzájemn chrániti. Imperator má býti

vždy zvolen dle stáí, totiž má jím býti nejstarší bratr.

Bratrstvo zbudovalo dva domy, v Norimberku a Ankon,
kde se budouen mají odbývati schzky bratí.
Není pípustno, sejdou-li se dva nebo ti bratí, aby

volili jiného bratra bez imperatorovy peeti. A kdyby
se vyskytl bratr takto zvolený, nemá býti v bratrstvu
uznán za pravého.

Základním pro poet len bratrstva zlatého a ržového kíže v 18.

století stalo se íslo 24, pod nž poet bratr zasvcenc nesml klcs-

nouti,
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Každý uenník nebo bratr až do smrti má býti po-
slušen svého pedstaveného.
Bratí nesmji spolen jisti, vyjma v nedli

;
pracuji-li

však spolen, mohou též spolen bydleti a spolen
jisti a piti.

Zakazuje se, v pípad volby nového bratra, aby otec
volil svého syna nebo bratra, pokud jeho povahy dobe
nepoznal a nevyzkoušel; v opaném pípad má voliti

radji cizího, aby se nemohlo íci, že umní (alchymi-
cké) je ddiné.
Byt i byli ti nebo tyi bratí pohromad, pece ne-

mohou nikomu, by! to byl kdokoli, dovoliti pracovati,
pokud jej nepodrobili písným cviením a dobe ve všech
operacích jej nevyzkouvšeli, že má toužebné pání po do-
vednosti.

Pakli bratí chtjí uiniti nkoho nástupcem, musí do-
tyný uiniti vyznání v nkterém kostele, vystavném
na náklad bratrstva ;

potom má zstati dv leta uen-
nikem, kterého nech ponenáhlu bratí pouí o velikosti

bratrstva R, C. Potají pak sdlí imperatorovi jméno, pí-
jmení, vlast, povolání a pvod uenníkv, aby mohl v pí-
slušný as vyslati dva i ti bratry s peetí, by jej pijali

do svazku.
Když se bratí sejdou, má býti jejich obvyklý pozdrav:

Ave frater, a druhý má odpovdti : Roseae ct Aureae

;

naež prvý nech dodá: Crucis. A když poznají svj
stav, eknou spolen: Benedictus Dominus Deusnoster,
qui ddit nobis signum. Pak se prokáží vzájemn svými
peetmi, a by i jméno bylo podvrženo a falešné, je

tžko falšovati pee ;
bylo-li by spozorováno, že se pece

tak stalo, nutno ihned prchnouti z msta a nevrátiti se

více do svého tamnjšího píbytku.
Výslovn se naizuje, aby nov pijatý bratr v do-

mech bratrstva složil písahu a pak byl odmnn la-

pisem,^^) (jehož se mu dá vždy tolik, aby 60 let mohl
poctiv žiti); pak má poiti s prací; díve však nech
se poruí bohu a slíbí, že nepoužije onoho magisteria

k jeho urážení nebo za úelem, aby njakou íši zniil

Mínn lapíš philosophorum (kámen mudrc), jenž dle mínní alchy-

mist obsahoval sílu iníti tlo mladým, zdravým, a mniti kovy ve

zlato. (Srovnej: Ot, Zachar: O alchymii a eských alchymistech, str. 183.)
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nebo poškodil, njakého tyrana povyšoval ze ctižádosti

nebo z jiných píin, nýbrž že se bude stavti vždy ne-

vdomým a íkati, že toto povstné ma^isterium je pouze
lidský klam.
Zakazuje se, aby bratí dali tisknouti knihy o našem

tajemství, jestliže tyto nebyly pehlédnuty díve bratr-

stvem,^^) dále, aby psali enigmaty a charaktery bratr,
jako též naopak, aby proti umní bratrstva dávali nco
tisknout.

Chtjí-li bratí mluviti o tajemství, musí býti sami mezi
sebou v míst dobe uzaveném

;
pak mže druh s dru-

hem mluviti oteven.
Bratr mže dáti bratru lapis a sice zdarma, aby se

nemohlo íci, že tento „dar boží" je ke koupi za peníze.

Zakazuje se, aby se konaly projekce ped njakým
lovkem, a z jakýchkoli dvod, není-li dotyný lo-
vk pijat do bratrstva.

Nech bratí vyhýbají se velkým stykm a nevyhle-
dávají žen. Pakli však touží nkdo po tlesném styku,

dovoluje se mu míti ženu; ale jen, aby s ní rozumn
žil; a má' li ženu a dít, aby jí nedovoloval styku s mla-
dými bratry, nýbrž se starými, pro dsledek, jak se stalo

r. 1661, a aby si vážil cti svých dtí jako své vlastní.

Naizuje se bratrm, aby nevyvolávali u lidí trvalé

nenávisti ani extasí a nedotýkali se duševního stavu lidí,

strom nebo rostlin, jako vcí, jež jsou u nás zcela pi-
rozené a obyejnému lovku se zdají árami, ježto tím
snadno by byli vypátráni, jak se stalo v ím r. 1620;
jsou-li však bratí sami, mohou si zjeviti pírodní tajnosti.

Zakazuje se, aby se lapis podal thotné žen, ježto

by pedasn porodila.

Ve psaném díle: Tocitii Coelum rescratum chymicum, o nmž se

7,míuje G, Naudé, je pedmluva: Pravým žákm umní, v níž se praví:

tato kniha nebyla nikdy vytištna, jelikož byla z tisku v Norimberku
vykoupena, pozdji od nás (R, C) do nminy peložena, filosoficky
a kabbalisticky se všemi k tomu náležitými praktikami, nic nezamlujíc,
co jen k umní nutno pro žáky, kteí byli pijati do bratrstva, k úplné-
mu pouení pedepsána; pi tom též, jak si mají poínati v kabbalisti-
ckých tajnostech, nebo v magia divina, která se jim od slova k slovu
odhaluje; a neobdrží takové nikdo díve ke tení, dokud ped tím ne-
dostál svým náležitým povinnostem, nebo není s to, lakovým dostáli:
Psáno a do nminy peloženo r. 1612. Tortrecht, dne 12. kvtna.
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Zakazuje se také používali lapisu pi honu<
Zakazuje se, aby bratr doprošoval se milosti u koho-

koli, má-li u sebe lapis.

Zakazuje se vyrábti vzácné kameny a perly vtšího
rozmru nežli jsou obyejné.

Zakazuje se (pod trestem zodpovídání se v nkterém
dom bratrstva), by zjevil nkdo požehnanou materii,

jakož i njakou manipulaci, kongelaci nebo solucis touto
provádnou.

Jelikož bratí R. C. prodlévají nkdy v rzných m-
stech, nevdouce o sob, budiž jim radou, nikoli však
rozkazem, aby o svatodušní dny, chtjí-li se ohlásiti, vy-
šli branou, která se nalézá proti východu slunce a v blíz-

kosti této brány aby rozvinuli praporec (s erveným kí-
žem, jsou-li od bratrstva zlatého ržového kíže, se ze-
leným kížem, jsou-li od Rže-Kíže) a zde v okolí se-

trvali až do východu slunce, pozorujíce, zda snad se
neobjeví jiný bratr s rozvinutým praporcem, aby pak
obvyklým pozdravem se oslovili, poznali a imperatoru
o tom zprávu dáti mohli.^*)

Naizuje se, že impcrator má vždy po deseti letech

mniti své sídlo, jakož i jméno a píjmení; což bude
moci uiniti i astji, když by to uznal za nutné a dobré.
O této zmn zpraví své bratry se všemožnou opatrností

a obezelostí.

Jiný zpsob, jak poznávali sc navzájem lenové R. C, již byli

nuceni pro odlehlost svých psobiš žiti v odlouenosti (krom uritého
dne v roce, kdy se shromáždili v dom Sancti Spiritus), sdluje Karel
Kiesewcttcr v djinách ádu R. C:

Jako poznávací znamení nosili bratí šru z erného hedvábí v nej-

hocjší knoflíkové dírce. Tuto stuhu bratí obdrželi, když dosáhli n-
kolika »extasí« a zavázali sc slavnou písahou prokletí, že se spíše ne-

chají na této stuze uškrtiti, než by porušili mlení, nebo ublížili bobu
nebo bližnímu. Jiným poznávacím znamením byla stuha se zlatým kí-
žem a rží, již každý bratr dostal pi svém pijetí. Tuto stuhu nosili

kolem hrdla, pod šatem, aby málo bylo ji vídti. Ve schzích kíž na
stuze byl nošen na levé stran. Tetím znamením byla malá tonsura ve

velikosti zlafáku, kterou mli vystíhanou a vyholenou obyejn mezi
vrcholem hlavy a elem (jak vidti lze na mn, praví sám Kiesewetter),

Proto nosila vtšina jich vlásenky, aby zakryli toto znamení. Srovnej:

Joh. Gottl. Buhle: Úber den Ursprung und die vornehmstc Schícksale

des Ordcns der Roscn-Kreutzer u. Frcimaurer, str, 252, Goettingen 1802.
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Je pilný píkaz, aby každý bratr, byUi námi pijat,

zmnil své jméno a píjmení a zjinail lapisem svá leta,

též by tolikrát zmnil jméno, jak asto bude cestovat

z jedné zem do druhé, aby nemohl býti poznán.

Nech bratr neprodlévá déle než deset let mimo svou
vlast ; a pakli odcestuje do jiných zemí, má sdliti, kam
se ubírá a jaké jméno pijal.

Rovnž nech nezaíná s prací díve, dokud v do-
tyném míst nepebýval rok a neobeznámil se jak

s místem, tak i s lidmi ; též aby prchal ped professores

ignorantes.

Žádný z bratí neodvažuj se ukazovati svého jmní,
busi to zlato nebo stíbro, nebo cokoli jiného, nikomu,
budsi to kdokoli ; zvlášt však stež se knží,*^) ponvadž
bratrstvo ztratilo r. 1641 v Rakousku dva své leny ná-
sledkem takového vyjevení. Proto také se naizuje, aby
se nikdo, a z jakýchkoli dvod, nepijímal z tchto
kruh (eholí), rovn^ž aby se nikomu z nich neposky-
tovalo dar.
Bratí pi své práci nech dají se obsluhovati radji

starými lidmi nežli mladými, nech však co nejvíce dbají,

aby tito cizí sami nieho neprovádli.

Chtjí-li se bratí obnoviti, nech tak neuiní díve,
dokud neodcestovali do jiné íše ; a kde se obnoví, tam
nech tak dlouho setrvají a se nezmní, dokud zase ne-
vrátí se na místo, kde byli ped tím a do stavu, v nmž
byli díve, než se obnovili.

Když bratí spolen stolují, má jejich hostitel tyto
všemožn uiti a pouovati, však za podmínek výše u-
vedených.

Nech sejdou se bratí, pokud možno, o svatodušní
dny v domech bratrstva a zde si vzájemn sdlí jméno
impcratorovo, jakož i jeho sídlo ; též ješt z jiných d-
ležitých píin.
Když bratí cestují, nemají se upínati k ženám, ani

s nimi obcovati, nýbrž stýkati se s jedním nebo dvma
dobrými páteli, však, je-li to možno, dlati jako by ne-
vdli nieho o tajemství bratrstva.

^''] Tím jsou mínni patrn mnichové žebravých ád,
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Chtjí-li bratí odnkud odcestovati, nesmí nikomu
sdliti, kam pjdou, aniž prodati vcí, kterých nemohou
s sebou vzíti; nýbrž nech sdlí domácímu, aby jejich

vci rozdal chudin, pakli se nevrátí do šesti týdn.
Cestující bratr nemj pi sob nieho v olejn, nýbrž

jen v práškové podob a sice v prvé projekci, v ko-
vové skínce, uzavené kovovou uzávrkou.
Nech bratr nenosí pi sob popisu žádné operace, tý-

kající se magisteria R. C, ; ml-lí by takový, nech je

tak oíslován, aby mu nikdo jiný nerozuml
Pi cestování a práci v cizin nesmjí bratí nieho

jisti, le že by jídla byla ochutnána díve tím, jenž je

pozval; a nemže-Íi se toto dobe státi, nech ráno,
díve než vyjdou, požijí gram známého jim léku v šesté

projekci: pak mohou bezstarostn jisti. Nesmí se však
dopjnstíti výstednosti ani v jídle, ani v pití.

Žádný bratr nesmí podati cizímu nemocnému lapisu

v šesté projekci, le jen bratím R. C.
Když bratr praktikuje s cizími lidmi a je-li dotázán

po svém stavu, nech odpoví, že je novákem a nech
staví se nevdomým.
Naizuje se písn, když chce bratr pracovati a mže-li

míti krue jiného bratra, aby neukázal žádnému cizímu
své práce; kde to není možno, nech použije uenní-
kovy pomoci a i tomu nesmí vše ukázati.

Zakazuje se píjímati do bratrstva ženaté muže ; a

nutno-li zvoliti si nástupce, nech je to takový, jenž má
co možno nejmén pátel. A ml-li by ješt pátele,
nech složí zvláštní slib, že nevyzradí toho nejmenšího,
pi trestu, který mu uloží imperator.

Bratí, kteí chtjí zvoliti si nástupce, mohou, po do-

sažení desítiletí, pijímati tyto za uenníky a nechati je

pracovati; a teprve, když tito byli potvrzeni impera-
torem a tím do bratrstva ádn pijati, mohou je bratí
uiniti svými nástupci.

Prohlašuje se, že kdyby nešastnou náhodou neb ne-

opatrností byl nkterým panovníkem vypátrán len bra-

trstva, že týž má podrobiti se spíše smrti, než vyzraditi

tajemství. A ostatní bratí s imperatorem mu slibují, do-

zvdí-li se o tom, že i svj život obtují, aby ho osvo-

bodili. Kdyby však neštstí chtlo, že by dotyný pa-
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novník byl tvrdošíjný a bratr musil zemíti pro zacho-

vání tajemství, tož prohlásí jej za muedníka a slibují,

že pijmou na jeho místo nkoho z jeho píbuzenstva,
pomohou jeho pátelm a zídí mu náhrobek s enigma-
tickým nápisem.
Výslovn se naizuje, aby obvyklá slavnost pi pijí-

mání nového bratra odbyla se v nkterém kostele, vy-
stavném naším nákladem, v pítomnosti šesti písluš-

ných bratí, kteí pedem byli ureni, aby se objevili

v pravý as. Nutno však nového bratra po ti msíce
pouovati, pak dáti mu odznak míru, totiž palmovou
ratolest a jej tikráte políbiti se slovy : Milý brate, na-
izujeme ti mlenlivost. Když se tak stalo, poklekne
bratr ped imperatorem, odn jsa v pontiíikátní roucho,
po zpsobu našeho obadu, se dvma pomocníky po
stranách, totiž po pravé stran maje svého uitele a po
levé stran jiného bratra a ekne toto

:

„Já N. N, slibuji vnému a živému bohu, že tajem-
ství, jež mi bylo sdleno" (na to pozvedne dva prsty)

„nezjevím nikomu, nýbrž že je zachovám po celý život

zapeetné pirozenou peetí, jakož i že nezjevím ni-

eho o jeho úincích, pokud mi budou známy z písem-
ného odhalení nebo z vašeho pouení, ani že prozradím
nco o stavu našeho bratrstva, ani místo, ani jméno a
píjmení imperatorovo, také že nikomu neukáži kamene

;

a o tom všem slibuji zachovati vné mlení i za ne-
bezpeenství svého života" atd.

Pak pijde jeho uitel a ustihne mu sedm chomá
vlas, zapeetí je v sedmi papírcích a napíše na n jméno
i píjmení bratrovo a odevzdá je imperatorovi k uscho-
vání.

Druhého dne jdou bratí do píbytku nového bratra,

kdež spolen stolují, aniž by promluvili slova a aniž
se vzájemn pozdraví. Teprve když odcházejí, eknou:
Frater aureae vel roseae, Deus sit tecum cum perpetuo
silentio, Deo promisso et nostrae sanctae Coniugationi

;

a tak uiní po ti dny.
Když minuly ti dny, mají dle svého uznání a úmyslu

podliti chuasy dárky.
Mohou zstati pak pospolu v dom bratrstva dva m-

síce, nikoli však déle.
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v té dob jsou bratí s novým bratrem volní, aby
mohli tohoto co možno nejvíce pouovat! a uiti.

Nedovolují se bratím více než ti extase, pokud dlí

ve velkém dom bratrstva, an jsou zde jisté operace,
které patí pouze našemu magisteriu, aby se naerpalo
více svtla v tomto tajemství a aby vše zstalo utajeno.
Když se bratí stýkají, nech se nazývají jménem,

které jim bylo dáno v den jejich profese.
Ped cizími však nech se jmenují svým pravým kest-

ním a vlastním jménem.
Novému bratru má se dáti vždy jméno posledn ze-

snulého bratra.

Tato všechna pravidla nech písn jsou zachována
všemi, kdož byli pijati do bratrstva a složili písahu
víry ve jménu našeho pána Ježíše Krista,

Jak se má zachovati discipulus magiae coelestis^^) sám
pro sebe, též vi bohu, jakož i vi svému uiteli a
vi jiným lidem, sdluje Sperberv spis Echo der Fra-
ternitát, tištný v Gdasku 1616, toto:

Má býti bohabojný.
Má dbáti kázn.
Nemá míti zvláštních styk se svtem.
Má býti zbožný, istý a bezúhonný.
Má býti stízlivý a stídmý.
Má býti cudný.
Má býti pokorný.
Má opovrhovati penzi a statky a nemá býti lakomý.
Má podceovati lidské zvyklosti a svtskou moudrost.

Má velice toužebn si páti, aby poznal božskou
moudrost.
Má býti poslušný.

Má býti pilný.

Nemá pátrati hned s poátku po velkých tajemstvích.

Nemá se posmívati tomuto vznešenému badání.

Má býti vdný a štdrý vi svému uiteli.

Má udlovati rád almužny chudým lidem.

Má velice milovati svého soudruha.
Nemá svého soudruha pomlouvati, aniž jím opovrhovati.

Má býti vren svému soudruhu.

název uenníka bratrstva.
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Má býti pravdivým k svému soudruhu.

Má se projevovati pokorným a mravným ke svému sou-

sedu.
Má zachovávat! mlení o tom, co se dozví v tomto

vznešeném badání.
*

Co se týe období, kdy R. C. pecházejí v útvar svo-

bodného zednástva, sdluje úvod spisu „Starke Erweise
aus den eigenen Schriften des Hochseligen Ordens Gold
und Rosenkreutzer" :

Že Adam, otec nás všech, obdržel pímo od svého
stvoitele nejvyšší moudrost v poznání boha, pírody a

všech otevených vcí, o tom nebude pochybovati snad
nikdo, kdo ví v boha a jeho svaté slovo, nýbrž spo-

kojí se neklamným dkazem, že Adam dovedl každé
stvoení pojmenovati na základ dokonalého poznání
pírody a všech substancí.

Je také nemén vrohodno, že tento praotec sdlil

toto vysoké vdní svým dtem a tak dostalo se roz-

plemenním lidského pokolení až k nám a zstane a
nezanikne až do skonání svta u vyvolenc jako syn
moudrosti. Praví se však : Initium sapientiae timor domini*
Z toho snadno se usoudí, že je sice mnoho povolaných,
ale velice málo vyvolených, ponvadž málo lidí dbá
pravé bázn a poznání boha a pírody

;
proto byla také

pravá moudrost svtem a jejími vtipálky opovrhována,
za bláznovství pokládána a povždy vysmívána. Ježto
však víme, že Adam, Noe, Abraham, Isák, Mojžíš, Aaron,
Jošua, David, Šalomoun, též Hiram Apif a Hermes Tris-

megistus, ba až na naše doby mnozí jiní, tém nespo-
etní bohem osvícení muži byli a ješt jsou, nesmí naše
nadjná vdychtivost nikdy umdlévati, nýbrž stále má
se sesilovati a máme denn stávati se moudejšími a
dokonalejšími.
Dále nutno vdti, že, akoli od poátku svta pra-

otci a misti moudrosti se sdružovali a žili odlouen
Starke Erweise aus den eigenen Schriften des Hochselígen Ordens

Gold und Rosenkreutzer fúr die Wahrheit, dass seine in Gott ruhende
Vater von ewiger Thát und Wirksamkcit sind. Von einem áchten Lieb-
haber des wahren Lichts, Wíen, Regensburg, Berlin 1788,
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od profánního davu, pece ujednán byl teprve za as
Mojžíšových ádový zákon svrchované mlenlivosti v
Egypt a v pusté Arábii a po babylonském zajetí zalo-

žen spolek v Sýrii, též za života Šalomounova a Her-
mova vytvoeno roztídní nebo oddlení. Ale jakož
tato veledležitá vc postupem doby po celém okrsku
zemském se rozšíila a zveliila, však nezlepšila, nýbrž
zhoršila zpupností mnohých zlomyslných lidí, tak bylo
naše bratrstvo ve 4, 5 a 6 vku 7 moudrými mistry m-
nno a opravováno a posléze dle hlavního plánu uve-
deno v nynjší zízení. Aby však pedstavení lépe uta-

jili své pravé úmysly a leheji vyzkoumati mohli vdy-
chtivost lidí, zídili 3 nejnižší tídy t. zv. svobodného
zednáství jako prpravnou školu k vyšším vdám, za
jistých parabolických pízdob a výplní; a jakkoli byla
tato škola zcela profannována a tém k nepoznání ui-
nna mnohými malichernými a neužitenými pídavky,
musí býti vybírány asem po bratrském právu poadem
nejschopnjší osoby z jejího stedu a nemže žádný jiný,

než mistr jasného svtla, vstoupiti do našeho kruhu
nebo dosáhnouti stupn juniorátu Rže Kíže.

Nesporné jest, že Bratrstvu Rže a Kíže pináležela
ada uených a vdychtivých lidí. A by i z povstí, jež

hojn kolovaly o tomto tajemném bratrstvu, zveliujíce

jeho význam a lííce pímo magickou moc tohoto sdru-

žení,^^) nebylo mnohé pravdou, pece nutno za to míti,

že toto bratrstvo pedstavovalo v tehdejší dob stedi-
sko tajemných vd.

Proto také mnozí z uených lidí pímo dychtili státi

se leny R. C. Zejména v XVL a poátkem XVII. století,

kdy bratrstvo bylo již tak proslaveno, že mužové jako
Theophrastus Paracelsus, theosof a léka Heinrich Khun-

Srovnej také vypravování Dr. Fr. Hartmanna ve spise Dobro-

družství mezi bratry Rže a Kíže, Peložil V. Procházka (Smíchov 190.).

— Okultisté vidí v ideích Bratrstva R. C, snahu, oprostiti duši od t-
lesného chtíe prostednictvím samoovládání, zdrželivostí a kázní. Tím
vysvtlují i zvláštní schopnosti a neobvyklé výkony jednotlivÝch le-
n R. C.
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rath (1560—1605V^) filosof, pírodozpytec, právník a stát-

ník Francís Bacon z Verulamu (1561— 1626),"^) nejvtší
dramatický básník anglický William Shakespeare (1564
— 1616)^^) a filosof-mystilf Robert Fludd pináleželi
k jeho lenm nebo stýkali se s nimi; kdy Michal Po-
tier vnoval Bratrstvu Rže a Kíže svou knihu Philo-

sophia pura a peripatetický filosof Kombach pedmluvu
ke své Metaíysice a kdy disputovalo se ve vdeckém
svt o zpráv, že polský alchymista na dvoe Rudolfa
II. v Praze, Michal Sendivogius, byl bratry Rže a Kíže
vyzván, by vstoupil do jejich bratrstva.

Tak francouzský alchymista Mikuláš Barnaud cestoval
okolo roku 1590 po Nmecku jen za tím úelem, aby
se mohl setkali s mistry Rosae-Crucis a byl jimi pijat
do bratrstva. A r. 1601 dal vytisknout! dopis ke všem
rosenkrucianm francouzským a vele jim doporuoval
krále Jindicha IV. a Moice Nassavského.^^)

Publikace, jež souvisely s bratrstvem R. C. vzbuzovaly
tou dobou velkou pozornost vzdlaného svta. Povstná
Fama Fraterniíatis R. C. ihnéd po svém vyjití byla pe-
ložena do nkolika jazyk a polemická díla, jež ro-

senkruciánská literatura vyvolala v katolickém táboe,
zejména u jezuit, byla tak etná, že málokterý obor
vdy mohl se tehdy honosili takovým zájmem pro i

proti, jaký vyvolalo uení rosenkreuzer. Jen publikace
jediného Andreae vyvolala celou kampa literární.

Byl tedy význam Bratrstva v dob jeho nejvtší p-
sobnosti v západní Evrop nesporn znaný a nemžeme
se diviti, že zasáhl úrodn i v eské písemnictví a že

Nejdležitjší jeho dílo je: Amphítheatrum Sa.pientíae aeternae
solíus verae, Christiano-Cabbalistícum, Divino-Magícum, nec non
Physico-Chymicum, tertríunum Catholícum, instructore Henrico Khun-
rath, etc. 1609.

Spedding: Account of the life and times of Lord Bacon, Lond,
1879, 2, sv,; Kuno Fischer: Fr, B. und seine Nachfolger (2, vyd,, Lcipz,
1875); Abbot: Fr. B, (Londýn 1885).

^*) W. F. C. Wigston: Bacon, Shakespeare and the Rosekrucíans,
Cloth 1888,

=*2) Srovnej: Echo Fratcrnitatis R. C. 1616.

Roku 1614 vyšla nmecky, 1615 latinsky. 1616 hollandsky, 1617
francouzsky; v eském peklade, však nctištném, prý kolovala v e-
chách.
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ml i jistý vliv na vývoj naší historie. Nejaktivnji za-

sáhlo Bratrstvo pímo v náš nejvnitnjší život eský
úinnou propagací a posléze dosazením na královský
trn lena Bratrstva, kurfiršta Bedicha Falckého, ímž
jejich zájem sdružil se pímo s otázkou eské samostat-
nosti, jež byla tak neblaze rozluštna osudnou bitvou
na Bílé Hoe.
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IV.

Ti období historie eské byla píznivá Bratrstvu Rže
a i\íže, kteréž ten as ovlivovalo náš duchovní život

a bylo nepímo úastno i rozhodných událostí naší vlasti.

Prvým obdobím je doba panování Rudolfa IL (od r.

1575 až do poátku XVIL století). Druhé období spadá
do druhého desetiletí XVIL století a zaniká bhem 301eté

války. Tetí období p,ak souvisí s eskobratrským pso-
bením za hranicemi ech v dob jeho exulace.

V tchto obdobích Bratrstvo R. C. jevilo se eskému
prostedí ve dvojím svtle a tudíž byl jeho vliv dvojí:

pátelský a nepátelský. Pátelský ^byl k humanitním a
protikatolickým snahám Jednoty eských Bratí a ne-
pátelský byl k zpátenickým a jezuitským snahám kle-
rikální armády v zemích eských.
Abychom poznaH, v em se stýkaly, pípadn dopl-

ovaly snahy Jednoty a Bratrstva R. C. je nutno, aby-
chom si správn uvdomili, jaké byly cesty a cíle du-
chové práce tch a onch a porovnali je vzájemn.
Užitené pouení v tom smru podává nám obsah za-

jímavé knihy : Allgemeine und General-Reformation der
ganzen weiten Welt.*) Beneben der Fama Fraternitatis

dess Loblichen Ordens des Rosenkreutzes, an alle Ge-
lehrte und Háupter Europae geschrieben. Spis ten byl
tištn v Kaselu u Viléma Wessela r. 1614.

Tento spis je veskrze vážn psán a prosycen vzneše-
ností pravd, jež jsou ztajeny v symbolické obrazy a a-
sové narážky. Doítáme se zde, že úkolem, jejž si Bra-
trstvo pedsevzalo, má býti vykoenní zla ze svta a

Dle nkterých názor je to peklad, poízený z Trajana Boccalíní,

italského satyriíta, jenž žil v letech 1556—1615, Srovnej: Henkc, All-

gemeine Deutsche Biographíc.
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sice ve všech oborech lidského psobení a vdní ; lid-

stvo má býti vychováváno na hlubších základech vše-
obecné lásky kesanské, která pispje k zmírnní lid-

ské bídy a uvede k pravému filosofickému poznání prv-
ních lidí v ráji a k moudrosti, jíž byl obdaen Mojžíš a
Šalomoun. Jen a jen sebevzdláním a vdním mli si

bratí osvoj iti istý, mravný život. Bratrstvo má býti zá-
rove stediskem uenc, kteí by si sdlovali nové v-
domosti a bojovali proti pedsudkm, by mohli se státi

dobrými uiteli lidské spolenosti.

Dle tohoto spisu nemá žádná reformace svta trvalého
a pronikajícího úinku, nezane-li se s reformací u
každého jednotlivce zvláš a zde opt u dítte. Za tím
úelem jest nutná úsiiovná práce, aby píští generace
byla již vybudována na tchto základech.

Rovnž „Confessio Fraternitatis R. C", jež vyšla vc
Frankfurt r. 1616, zjevuje zásady Bratrstva R. C.^) Hlásá
se zde pravá vda a nutnost zmny v svtovém názoru
jak po stránce rozumové, tak životní, aby opt nadešel
na zemi ztracený ráj. Proto nutno, aby bible byla jasn
a pravdiv vykládána a papežská moc zniena. Alchy-^
mii a vytvoování zlata rozumí bratrstvo tak, že pravé
zlato je životní moudrost, kteréž lze dosíci jen pílí, vzd-
láním a cnostným životem.

Tetí spis, jenž ozejmuje vznik i úel R, C, je Chy-
mische Hochzeit: Christiani Rosenkreutz; anno 1459,

íež je dílem Jana Val. Andrea. Rukopis má datum 1459

(a je patrn úmysln autorem zpt datován) a vydán byl

poprvé r. 1616 v Štrasburku u ddic Lazara Zetznera;

pozdji znovu vydán r. 1781.^) V tomto spise výslovn
se podotýká (na str. 154), že dlání zlata je pro R. C
prací zcela vedlejší a že hlavní snahou bratrstva je my-
stická alchymie (zušlechování vnitního lovka), kterou

^) Jako odpov vyšla: Fama remíssa ad Fratres Rosae Crucis.

Anlwcrt auf díc Famam und Confessionem der Loblichen Briiderschat

vcm Rosen Creutz 1616,

Plný titul tohoto spisu jest: Chymische Hochzeit: Christiani Rosen-

kreutz. Anno 1459, 1616, — Znovu: Chymische Hochzeit: Christiani

Rosenkreutz, Anno 1459. Arcana publica vilcscunt: ct gratiam prophanata

amittunt, — Ego: ne Margaritas objicc porcis, seu Asino substerne rosas

fAuctore Joh. Valentino Andrea),
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bratí považují za jedin správnou a hodnou snahy pra-
i/ého kesana,*)
Plánem R. C. bylo spojení všech uenc a myslitel

k spolené práci na uskutenní pravého kesanského
života, založeného na bratrské lásce a božském uvdo-
mní, jakož i na jednoduchém a prostém životním zp-
sobu, ze kterého je vylouen pepych a svtské krato-
chvíle.') V tomto sdružení má každý len píležitost na-
jití sebe sama a zachrániti se z nástrah a nebezpeí
svta, které lidskou duši zavádjí jen na scestí.

Samozejm, že tyto zásady a cíle R. C. narazily na
rozhodný odpor katolického kléru, jenž vytýkal Bratr-

stvu, že šíí theologické bludy, stejn jako Jednota e-
skobratrská, jejíž leny prohlašoval za kacíe.

Stejný nepítel tedy Jednotu a Bratrstvo sbližoval,

iim spíše, že mnohé ze snah R. C. krylo se se snahami
Jednoty, ba doplovalo a posilovalo ješt tyto.

eští Bratí, za jejichž duchovního zakladatele lze po-
važovati Petra Chelíckého (1390— 1460),^) poítáni jsou

znalci náboženských spoleností k tajným organisacím
nábožensko-vdeckého rázu, hlavn pak k tak zvaným
pírodním filosofm.
Tato obec pemýšlivých a vdeckých lidí, jež kolem

t. 1450 seskupila kolem sebe zbytky Husit a Táborit,

*) Srovnej též: Praclíca Lconis víridis, das ist: der rechte und wahre
Fusstcíg zu dem koniglichen chymíschcn Hochzeít Saal F. C. R,; nebeM
eíncm Anhang und Explication zweycr Tagc der chymischen Hochzeít . ,

.

durch C. V, M. V. S,, Franckfurt 1619. Rovnž: Echo des Ordens
R. C. 1616. — Neznámý autor, rosenkrucián, vyjádil zásadu tu v knize

»Wasserstein der Wcisen«c (1661) tmito verši:

^) Srovnej se zásadami a uením eských Bratí, s nimiž tyto snahy
R. C. úpln se kryjí.

•) Vyznání eskobratrské je obsaženo hlavn v Chelického spisu »SíC

víry pravé* (1443; vyšla 1521). — Uení Chelického vyložil Dr. Jar.

Goll v M. 1881 (nmecky ve zvláštním spise r. 1882). — Ostatn víz

též: Lochner: Entstehung und erstc Schicksale der Briidergemeinde ín

B^hmen und Máhren (Niirnb. 1832), Gindcly: Geschíchte der Bohmischcn
Brííder (Prag 1857—58; 2 sv.) a Ernest Denis: Les orígines de TUnité des
Fiéres Bohémes (Angcrs 1885).

»Dic wahrhaftige Alchimey,
und die rechte Theosophey,
seynd beyde also nahé verwand,
als dem Leib ist die rechte Hand , , .«
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jevila se od poátku své reformaní innosti co svaz,,

snažící se uskuteniti ideál kesanské obce, pracující aa
zvelebení eské ei, na rozvoji eské literatury, na po-
vznesení umní, pírodních vd a emesel, vbec kui-
tury a pokroku eského národa.

Akoli eští Bratí nazývali se kesany a zstávali
píslušníky svých církevních obcí, byli lenové této ná-
božensko-výchovné obce organisováni co tajný spolek
o tech stupních posvcení: auditor, bratí a dokona-
lých bratr.

První stupe byl nejetnji zastoupen a byli to zbožaí
posluchai svých mistr a vyšších zasvcenc, kteí pi-
pravovali pdu pro vlastní práci bratrstva. Teprve bratí
druhého stupn tvoili uvdomlejší celek, pedstávujíce
tak jakousi akademii pírodn filosofickou. Tetí stupe
pak byli vlastní budovatelé náboženského chrámu a
ochranitelé jeho cíl, pro nž pracovalo bratrstvo a stu-

pe ten byl dostupný jen pravým zasvcencm (perfectij.

eští bratí bojovali hlavn proti útisku duchovému
a národnímu, pejímajíce tak práci, již hlavn konal
Hus a jeho stoupenci. Bojovali proti papeži i císai, sto~

jíce vrn na stran eského lidu a pi jeho usilovné
snaze po duchovní i národní samostatnosti, zaež byli

hojn pronásledováni.
Ku konci první polovmy XVI. století byla ást e-

ských Bratí vyhnána z ech bratrem Karla V., Ferdi-
nandem

;
tehdy vysthovalo se mnoho bratr do Polska,

kde r. 1572 stali se úastnými privilegií Dissidentského
míru. Ostatní bratí, kteí zstali v echách, byli nucem
dlouhou dobu se skrývati a tajiti své píslušenství k je-

diné obci. Proto sdružovali se zjevn ve vdecké kroužky,
zakládali knihtiskárenské dílny a rzné cechy, aby mli
možnost pracovati na dále^^na svém zapoatém kultur-

ním a náboženském díle.

Teprve za vlády Rudolfa^ II. dosáhla Jednota bratrská
vrcholu svého rozvoje. Jejich humanistická innost šla

ruku v ruce s reformátorskými snahami za hranicemi.^)

Jednota vysílala své žáky na uilišt nmecká, kde tito

stýkali se s tamjším vdeckým svtem, jenž uroval

')L. Keller; Die Reformation und die álteslen Reformparteiea
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ráz nové, obrodné doby. Vbec patili tehdy lenové
Jednoty v echách k nejvzdlanjším kruhm vdeckým,
které mly rozhodný vliv na rozvoj vdy, písemnictví
a prmyslu, takže se tšili pízni prozíravého panovníka^
jeBŽ zasloužilým eským Bratím r. 1609 konen udlil
zvláštní privilegia.

Majíc píznivé okolnosti ke svému rozkvtu, pracovala
Jednota ve všech oborech pokroku a vdy, pokraujíc
tak v práci, nastoupené již Tomášem ze Štítného (1331
— 1401), Husem (1364—1415) a Chelickým : eská re-

formace odnímala zvolna latin, podporované jesuity,

výsadu jazyka nutného pro vzdlance a dobývala práva
mateštin. Zaala otvírati etné vlastní školy, zakládala
vzorné tiskárny, zakládala vdecky-literámí kroužky a
vbec jevila všestrannou osvtovou innost.
Tehdy to také bylo, kdy nastal první duchovní styk

srdce ech s Bratrstvem Rže a Kíže, z nichž nkteí
lenové byli u dvora císae Rudolfa II. v Praze, jenž se

obklopoval alchymisty, uenci a umlci z celého svta.
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v.

v druhé polovin XVL století byly echy stediskem
kultury tehdejší doby. Praha, jako sídlo mocného a cti-

žádostivého panovníka, udávala ráz vzdlanosti evrop-
ské,^) Rudolf IL, jenž byl sám horlivým pstitelem alchy-

mie a astronomie,^) byl nejštdejším mecenášem vdc
a umlc, kteí proto picházeli do Prahy z celé Evropy,
Kolem roku 1600 založil Rudolf na hrad pražském i

alchymistickou akademii, jakož i bohat vypravenou cí-

saskou laborato.
Samozejm, že Rudolfovy náklonnosti k alchymii a

astronomii využívali mnozí dobrodruzi, jako Angliané
John Dee^) a Eduard Kelley, od krále zvaný „zlatým
rytíem", nebo povstný Vlach Alessandro Scotta, kteí
užívali vdeckého pláštíku jen za úelem, aby nabyli
bohatství.*) Je však jisto, že vedle tchto pseudovdc
tšili se pízni panovníkov i uenci vážného rázu a
opravdové snahy proniknutí v taje pírody a vesmíru,
jakými byli na p. Václav Vesovcc z Vesovic nebo
Bavor ml. Rodovský z Hustian (f 1592), hvzdá a al-

chymista ve službách Viléma z Rožmberka (1535— 1592),

autor sborníku „Kniha o dokonalém umní chymickém**.*)

') Gindely: Rudolf II. und seinc Zeit. Praha 1865; H. C. Bolton: The
Follíes o Science at thc court of Rudolf II. 1576—1612. Milwaukee 1904,

'•') Dr, J, Boroda: Okkultism v echách za Rudolfa II.; Isis r. I, , 8.

(1906).
•'*) Kiesewetter; John Dee, ein Spiritist des 16. Jahrhunderts; Leipzíg

1893; O, Zachar: Z djin spiritismu v minulosti (1914),

*) Zachar: O alchym.ii a eských alchymíslech; 1912; Prof, Zdenk
Kobza: Alchymie; Praha 1916.

Rodovský byl dvrníkem Sendivojovým. — O Rodovském a jeho

innosti srovnej: Alchymista Bavor ml, Rodovský z Hustian a jeho

rukopis, nyní Leydenský. Napsal O, Z. Praha 1902; dále: Jitní záe
(Aurora consurgens), Leydenský rukopis Bavora ml. Rodovského z Hu.
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Vážným vdeckým badatelem a osvíceným mužem byl
zejména císav léka, matematik a astronom Tadeáš
Hájek z Hájku (1525—1600), protomedikus království
eského, jenž byl lenem R, C. a jehož piinním byli
povoláni do Prahy slavní hvzdái Tycho Brahe (1546
—1601, t v Praze) a Jan Kepler (1571—1630), o nichž se
psalo, že mají styky s Bratrstvem Rže a Kíže. Tadeáš
Hájek napsal adu cenných astronomických prací jako
„Spis o kometách" (1556), „Tabule dlouhosti dne i noci"
(1574), „O nkterých pedešlých znameních nebeských
a úkazích v povtí a o komet roku toho 80ho vypsání"
(1580), a peložil do eštiny Herbá Petra Ondeje
Matthioli Senenského (1562) ; také konal dležité pokusy
o mapování a triangulaci okolí pražského. Nemén
vynikal Hájek v umní lékaském, jež pstoval s oprav-
dovým vdeckým a lidumilným zájmem. O nm je známo,
že dle zásad len R. C. léil nemocné zdarma, pomá-
haje dle možnosti, nejen radou, ale i hmotn.^)

Jako iditel alchymistických dílen královských odha-
loval Hájek' podvody „vyrabitel zlata" a poukazoval
na možné jiné. Nkteré z nich dly se tím zpsobem,
že bylo užíváno kehmku s dvojitým dnem, kde nepravé
dno zhotoveno z vosku, hlíny a zlatých pilin, pi jiných

pidáváno devné uhlí, v nmž bylo ukryto zlato, bud
pevné nebo v roztoku, do nhož uhlí díve bylo namoeno.
Jinde užito pi transmutaci roztoku zlata nebo stíbra
v kyselinách. Jiní si vyrobili tyinky nebo jehlice z

poloviny ze zlata, z poloviny ze železa, zlatou ást
poteli barvou, kterou pi transmutaci namoením do
alkoholu smyli, takže se zlato zase objevilo. Jiní vydávali

za stíbro bílou slitinu mdi s arsenem a nejastji
rozpuštno zlato ve rtuti a z amalgamy tím vzniklé

rtu! žíháním vypuzena. Také ješt dutou tyinkou i jinak

zlato do kelímku vpravováno. Ped takovými podvody
Hájek varoval a na n upozoroval.

stian z r, 1585. Vydal Oi Zachar; Kladno 1909; O spuosobu pistrojení

kamene filosofického Laurentia Ventury. Leydenský rukopis Bavora ml.

Rodovského z Hustían z r. 1585. Vydal O. Z.; Kladno 1907.

^) Tadeáš Hájek z Hájku bydlel v Praze na nynjším Ovocném trhu

. 575, kde v XV. století se íkalo »u zlatého koníka«. Srovnej: Franí.

Ruth: Kronika král, Prahy, str. 375,
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Vedle Hájka byli tou dobou v echách mnozí jiní,

kteí idejí Bratrstva R. C. se zastávali a je šíili. Mezi n
patí zejména léka Michael Maier;^) uený muž a
Uuboký myslitel, který byl v ilém styku s leny R. C,
pedevším s dr. Fontánem, alchymistou a doktorem her-

metických vd. Maier byl oddaným bratrem R. C. a
sloužil bratrstvu horliv po celý život. On to byl, jenž

vystoupil pozdji proti rzným pamfletm a posmšným
spism, vyskytnuvším se v echách o R. C, svou prací

Silentium post clamores (Frankfurt 1617), zastal se na-
padaného bratrstva a vysvtlil jeho význam i poslání.

Píše tam: „Píroda jest ješt zcela zahalena. Množství
íejích prací a tajných výrobk jest ješt skryto, zejména
ty, jichž známost jest nutná umní lékaskému. Zajisté

scházejí nám výzkumy a pokusy, nebo pouze naše
smysly nemohou nám dostaten oznaiti vnitra Bytosti

a jeho vlastností. Proto jsme povinni mnohými díky
bratím R. C, tmto „indagatores scientiae naturalis",

kteí se snažili vyplniti tuto znanou mezeru. Jejich

iajemství jsou zcela schopna pipoutati každého, kdo
ení úpln spátelen s filosofií, rovnž i dokonati dí-
vjší objevy a použiti jich."

Vbec šíil Maier, kde mohl, známost o bratrstvu a
nadšen propagoval jeho snahy a cíle. Roku 1618 napsal
dležitý spis Themis aurea^) jenž pojednává o zákonech
a ádu bratrstva R. C. a roku 1620 odešel do Nmecka
a Anglie, by rozšíil tam jeho nauky; byl tam pijat
bratrsky a seznámil se a stýkal s lékaem, mistrem vd
a mystikem, spisovatelem proslulého díla „Historia utrius-

que cosmi, majoris et minoris (2 svazky, Oppenheim 1617),

^) Literaturu o Maícroví viz Zíbrt, Bibl. es. Hist, III,, . 10.779.

') Themis aurea de legibus fraternítatis, das ist, von den Gesetzea
und Ordnungen der lóblíchen Fraternitát R. C. dcs Roscnkreutzes . .

.

Beschrieben durch Michaelem Maierum Imp. Cons. Com, Equ. Ex. der
Pbilasophie und Medicín Doktor, Itzt ins deutsche iibersetzt durch S,

M. F,; Franckfurt bei Nikolao Hoffmann, in Verlegung Luca Jennis

1618. Též v knize Verum inventum seu munera Germanic ab ipsa pri-

mítus repcrta et toti orbí communicata píše Maier o R. C. Srovnej:

Kloss G, F. B, K.: Systematischc Bibliographíe der Freimaurerei und
der mit ihr in Verbindung gesetzten geheimen Gesellschaften; Frank-
furt 1844.
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Robertem Fluddem (jinak Rob, de Fluctibus),^) jenž je

zván zakladatelem bratrstva Rže a Kíže v Anglii.^ ^)

Týž vydal na obranu bratrstva spis Apologia Compen-
diaria, Fraternitatem de Rosae-Cruce, Suspicionis et In-

íamiae maculis aspersam abluens (1616), po nmž násle-
doval Tractatus apologeticus integritatem societatis de
Rosea-Cruce defendens (Leyden 1617) a o nkolik let

pozdji znamenité dílo Summum bonm.") Tyto práce
vzbudily pozornost k bratrstvu R. a podnítily i po-
lemiku s Mar. Mersennem (1588— 1648), jenž útoil na
Fludda spisem „Athcístarum princeps". Krom nho úto-
il na Fludda i jiný filosof, Petrus Gassendi (1592—1655),

napsav proti nmu spis Peti Gassendi Theologi Epi-
stolica Exercitatío ; in qua precipua principia philoso-

phiae Roberti Fluddi, Medici, deteguntur et ad recentes
iliius libros adversus patrem Marinum Mersennum scríp-

tos respondetur (Parisiis 1628)/^)

^) Robert Fludd (vlastn Flood) byl druhým synem síra Thomase
Flooda, váleného pokladníka královny Alžbty. Rod jeho pocházeí
z Walesu, Rob. Fludd narodil se v Milgate House, poblíže Berstedu r.

1574; r. 1591 byl dán na studie do Oxfordu; pak cestoval šest let Francií,

Španlskem, Itálií a Nmeckem, stal se lenem College of Physicians

v Londýn a byl M, B., M. D„ B. A. a M. A. Posledního stupn dosáW
r. 1605. Spisy poal vydávati od r. 1616 a zemel r, 1637 ve svém dom
v Londýn. Noticky o Dr. Fluddovi jsou v Athenae et Fastí Oxoniensís,

v Chalmerové Biographical Dictionary, v Grangerov Celebrated Chara-

cters a v Rcnaudotov Conferences Publiqucs, tom, IV, s. 87,

Ve spisu Fluddov »Clavis philosopliiae et alchymiae Fluddanae*
(Francof. 1633) je dležité místo pro historii R. C, Píše se tam, že

rozvoj R. C. v Anglií byl jen krátký a že jeho lenové pešli do svo-

bodného zednástva. Tím byl by stanoven vznik zednástva na základé

zásad R, C. asi kolem r. 1633, — O sporech, pokud bratrstvo R, C.

souviselo v Anglii se svobodným zednástvem, viz: Thomas de Quincey;

Historico-Crítical Inquiry into the Origin of the Rosicrucíans and the

Free-Masons (London Magazíne 1824); J. G, Findel: Geschichte der

Frcimaurcrei von der Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenv/art {Leip-

zíg 1870) a Heinr, Boos: Geschichte der Freimaurerei (2. Aufl. Aarau

1906).

'
) Summum bonm, quod est verum Magíae, Cabalae, Alchymiae.

Fratrum Rcseae-Crucis Vírorum, subjectum indictarum scíentiarum lau-

dem, in insignis caliminíatoris Fr. Mar, Mersenni dedecus publicatum,

per Joachim Frizium (Frankf, 1629.)

*^) Tato práce vyšla podruhé pod titulem Examen Philosophiae Flud-

dianae (Paíž 1658),
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Za pívržence nebo leny bratrstva R. C. považováni
byli také lékai Rudolfa IL Gerhard Dorn, Ad. Huber
z Riesenbachu (1546—1613)") a Martin Ruland (t 1611),

kterýžto poslední se obíral myšlenkou získati pro úely
R. C. i Rudolfa IL, ale byl prý bratími upozornn, že

císa nemá potebných vlastností pro zasvcení v tajnosti

bratrstva a že i jeho zájem o vdu je pouze rozmarný.

Tou dobou prodléval na dvoe Rudolfové polský al-

chymista a proslulý transmutator Michal Sendivoj (správné

S^dziwój ; 1556—1636),^*) který byl žákem vynikajícího

skotského alchymisty Alexandra Setona (t ok. n 1604),

jenž byl z tch vzácných alchymist, kteí rozdávali
zlato. Tento Seton obrátil v Basileji k alchymii dva její

odprce, prof. dra. Dienheima a dra. Jakuba Zwingera,
ped jejichž oima prý promnil olovo ve zlato téže
váhy, posmívaje se jim slovy: „ím jsou nyní všechny
vaše pedantické dkazy? Zde je pokus, který více do-
kazuje, než všecka vaše sofismata." Pozdji však byl
zajat saským kurfirštem, který žádal na nm, by vyzradil
tajemství transmutace ; jelikož uenec odepel tak uiniti,

podrobil jej muení. Zmueného ujal se Michal Sendi-
voj, uprchl s ním a od umírajícího obdržel ást kamene
mudrc, s nímž vykonal tak zdailé transmutace pi
dvoe Rudolfov, že císa dal vyrýti do mramoru nápis

:

„Faciat hoc quisquam alius, quod fecit Sendivogius Po-
lonus".^^) O tomto Sendivoji vyprávlo se, že Bratrstvo
R. C. vyslalo k nmu do Prahy, kde práv dlel, své
dvrníky, aby ho vyzvali, by vstoupil do jejich bratr-
stva. Sendivoj pravdpodobn vyzvání vyhovl, nebo
pozdjší spisy, pojednávající o R. C, uvádjí jeho jméno
mezi leny Bratrstva R. C.'*0

Peložil z latiny Heinricha Rancovia Regiment zdraví (Praha 1587)
a Apoteku domácí (z nmeckého herbáe doktora P. O. Mathiola) Pra-
ha 1595, — Ad. Huber z R. byl pochován u sv, Jindicha v Praze.

'*) R. 1604—5 vyšlo v Praze nkolik spis Sendívojových. Srovnej:
Kiesewcttcr: Dj. , R. C.

Dr. A. Batk: Alchymie; Plze 1906.

Speculum rhodostauroticum (1618), v nmž rosenkreuzí oznamují,
že se vzdálí z nevdné veejnosti, píše o nm již jako o bratru. Živo-
topis Sendivogiv napsal Poliarcho Micigno a spis ten peložil a vydal
J. Lange s názvem M, S. Lcben (Hamburk 1683), Srovnej též studii

Peškovu ve Svtozoru (1874), založenou na listinách mstského archivu
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První stopy vlivu Bratrstva R. C. ha kulturní innost
Jednoty eských Bratí jeví se již od poátk Jednoty,
Osvtové a humanitní proudní, jež prýštilo tehdy hlavn
ze zdroj západoevropského vdeckého svta, jenž svý-
mi hlavními zástupci pináležel nebo byl ve styku s Bra-
trstvem C, ovlivovalo eské myslitele a badatele,
kteí za úelem širšího a hlubšího vzdlání studovali na
cizích vysokých uilištích a odborných akademiích, ob-
zvlášt v Nmecku.
Jedním z tchto prkopník osvtových a humanitních

idejí, proudících ze západní Evropy, byl u nás nejped-
njší eskobratrský spisovatel XVL století a zárove
pední spisovatel eský té doby, Jan Blahoslav, (1523
— 1571), jenž od roku 1544 studoval na universit Wit-
tenberské, kde se uil etin a hudební theorii; po
svém návratu do vlasti stal se biskupem esko-bratrským-

Blahoslav založil v Ivanicích knihtiskárnu, pozdji
velmi proslavenou a peoval obzvlášt o povznesení
školství. Staraje se všemožn o prohloubení a zdokona-
lení Jednoty, zkoumal, co se kde o eských Bratích
píše a sledoval práci píbuzných spoleností nábožensko-
vdeckých za hranicemi. Mimo to usiloval, aby vysílám
nadaných len Jednoty na uení do ciziny nebylo ná-

hodné, ale pravidelné a správn promyšlené. Pikládal
veliký význam vyššímu vzdlání u len Jednoty a vá-

žil si mužv uených a uenosti vbec, což vyvolalo i

polemiku mezi ním a Janem Augustou, jenž vystoupil

proti organisaci církve bratrské, hlavn proti pívržen-
cm vyššího vzdlání v Jednot,
O Blahoslavovi je známo, že r. 1555 navštívil slavného

theologa lutherského Mat. Vlašie, zasloužilého pozdji
o vdeckou interpretaci písem svatých a že byl obdi-

vovatelem prací Erasma Rotterdamského^^) a jiných hu-

V Praze, Krom toho srovnej: Nic, Lenglet du Cresnoy: Histoíre de la

Phílosophie Hermctique, Paris I, 1742 a literaturu o alchymistovi Sendi-

vogiu u Zíbrta, Bibl. , Híst. III, . 10,797. — V dob, kdy Sendivoj

stal se bratrem R, C, byl, dle Pierce, tajemníkem bratrstva Jan Tholde

ve Frankenhausenu v Durysku, jenž na po. 17, stol, vydával spisy

pod jménem Basilius Valentínus. Srovnej: Kurzgefaste Geschichte der

Rosenkreutzer 1784 a Kopp: Die Alchemie I, a II,

ErasmuG Desiderius Rotterdamský (1467—1536), proslulý huma-

nista, filologický spisovatel, filosof, theolog,
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manist, zvlášt humanist nmeckých, kteí byli v du-
chovním styku s Bratrstvem R. C.

Že bylo tehdy nkterými vynikajícími leny Jednoty
uvažováno o uení i existenci Bratrstva R. C, svdí
zejména spisy Václava Budovce z Budova (1551— 1621),

dvorního rady Rudolfa IL a rady pi appellací a nej-

vyššího berního království. Budovec vzdlával se nej-

prve v Praze, potom odebral se do ciziny, kde prodlel

na studiích dvanácte let. Procestoval skoro celou zá-

padní Evropu a seznal všecky tehdejší proslavené uni-

versity. Jako horlivý eský Bratr vymohl u Rudolfa IL

svobodu náboženství a byl jedním ze 24 defensor strany

pod obojí
;
pozdji náležel mezi direktory. Volil rosen-

kruciána Friedricha Falckého za krále eského a pijal

od nho úad presidenta appellací, což zaplatil dne 21.

ervna 1621 svou hlavou.
Svj názor o R. C. vykládá Budovec hlavn v pra-

cích „Krátký spis o zlatém budoucím a již nastávajícím

vku", sepsaném r. 1584^^) a „Circulus horologii", o nichž se

rozepisuje skriptor zemského musea dr. Jos. Volf ve
svém spise „Bratí Ržového Kíže v zemích eských
a proroctví jejich na r. 1622".^^) Pochyby Budovcovy o
rzném umní a uenosti Bratrstva R. , jež v tchto
pracích vyslovuje, nejsou snad pímým odmítáním jejich

zásad a úelu, naopak je autor prací tch pln dychtivo-
sti zvdti pravdu a pravý úmysl jejich konání, nebo
žádá pímo od bratí vysvtlení, neporozuml-li jejich

uení a nevykládal-li je správn, nebo nápravu tohoto
uení, je-li takové, jak mu rozuml a jak je rozbíral.

Lituje upímn bratí, že své vyznání víry tají pod po-
klikou své tajuplnosti. Pes veškeré námitky, které Bu-
dovec ml proti uení Bratrstva R. C, sympatisoval, jak
zejmo, s leckterými jejich názory a vývody ; rovnž za-
stával se rozhodn bratrstva proti výtce, že by mohli
býti podvodníky a místy neskrblí ani upímným obdi-
vem pro jejich práci, zaež se mu dostalo pokárání od
dvorního kazatele saského Mat. Ho z Honeggu.^^j

") Rukopis v knihovné Zemského musea, sign, V. E, 24, 1, 194—213,
•°) Vyšel jako zvláštní otisk z »eského Lidu« v Praze r, 1910,
'^"j Budovcovi odpovdl Ho z Honegj^u ve spise Epištola, quam ad

gcncrosum et illustram dom, Wcnceslaum Budowetz , , . de circulo horo-
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Zajímavým v tomto smru jest též Budovcv Antial-
koran,^^) v základ spis polemický proti nauce Moha-
medov, jenž obsahuje rozpravu o vzrstu víry Kristovy
a pomru Starého Zákona k ní a jejích vítzstvích, jimiž
dotvrzuje se pravda kesanství. Zde, v ásti f. „O pe-
divných promnách v svt," píše Budovec o Bratrstvu
R, C, zvlášt o zázraném všehojivém umní jeho len,
jež budí jeho pochyby, tvrd, že by tak více dovedli
nežli Šalomoun, ano i nežli sv. Pavel.

I jiní eští Bratí doby Rudolfovy jevili zájem o R-
C, zejména pozdjší biskup Jednoty, Jan Amos Komen-
ský, o nmž bude šíe promluveno v jedné z dalších
kapitoL
Nutno však piporaenouti zde Karla st. ze Žerotína

(1564— 1636), syna slavného ochránce Jednoty bratrské
Jana ze Žerotína, jenž studoval adu let na západo-
evropských universitách, osvojil si tam znané vdomo-
sti a seznámil se s uenými muži a nositeli západo-
evropské kultury. Pozdji — po návratu do vlasti —
vydal se do Francie ke dvoru krále Jindicha IV., pítele
rosenkrucián, kdež pobyl od n 1591 do n 1593, se-

^ známiv se zejména s nadšeným obdivovatelem snah R.
C. Barnaudem, o nmž již díve jsem se zmínil. Jak
známo, byl Žerotín horlivým ochráncem knží bratrských
a nepítelem Jesuit, v nichž vidl nepítele samostat-
nosti eského národa a pokroku národního vbec.

logíí et solaris nuper ab ipso cdito exaravít M, Hoé . , . Lípsiac, Abra-
ham Lamberg 1617, Na to odpovdl Budovec ve spisu: Gnomon Apolo-

geticus círculí horologii, jemuž znovu odpovdl Ho dalším spisem:

Tractatus luculentus Anticalvinisticus Gnomoni apologet. Wenccslaí Bu-

dowetz . . . oppositus; Lipsiae 1618.

-) Vyšel r. 1614. Srovn.: Dr. Jul Glcklich: O historických dílech

Václ. Budovce z Budova (1911).
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Rozkvt Jednoty bratrské trval až do poátk SOleté
války mezi katolíky a protestanty, jež postihla echy,
Rokem 1618 nastaly pro Jednotu neblahé pomry.
Vzplanul krutý boj proti ní, zvlášt se strany Jesuit,
íimž osvtová innost Jednoty pekážela v jejich plánech
a cílech. Tehdy podporovalo Bratrstvo R, C, písmem
i skutky leny Jednoty v boji s katolíky^). Vc Jednoty
byla i vcí Bratrstva R. C, již byli v ešení otázky
eské zúastnni i svým lenem Bedichem Falckým
(1596— 1632). A proto mžeme v této pohnuté dob
více než jindy sledovat! práci bratrstva v kulturním
i politickém život eského národa.
Popud k širšímu zájmu o tajemné Bratrstvo R. C.

dalo vydání nkolika spis. Jsou to Algemeine und
General-Reformation der gantzen weiten Welt (1614),

Fama Fraternitatis R. C. (1615),^) Chymische Hochzeit
Christiani Rosenkreutz (1616), Confessio Fraternitatis

R. C. (1616) a Themis aurea (1618), z nichž nkteré
byly dílem Joh. Val. Andrea,^) jiné dílem Michaela

F. Katsch ve spise Die Entstehung und der wahre Endzwcck der
Freimaurcrei (Berlín 1897) považuje Bratrstvo R, C. za spolenost vy-
braných vzdlanc, které spojoval stejný zásadní zájem a kteí tvoili

v bratrstvu duševní protiváhu proti ádu jesuitskému. Srovnej též: Jos.

AI. Maier: Ober Jesuíten, Freimaurer und dcutschc Rosenkreutzer;
Leipzig 1781.

2) Fama Fraternitatis R, C, Das ist Geriicht der Bríiderschaft dcs
Hochloblichen Ordens R, C. . . , Von eincm des Lichts, Warhcit und
Fricdens Liebhabenden und bejžicrigen Philomago, Gedruckt zu Cassel

durch Wílhelm Wessel 1615. Tato kniha vyšla nmecky ješt nko-
likrát pczdji; tak r. 1781 v ezné a j.

^) Joh, Val. Andrea narodil se 17, srpna 1586 v Herrenbergu ve
Wiirtembersku, studoval v Tubinkách theologii, byl 1614 diákonem ve
Vaihingen, 1620 superintendentem v Kalwu, 1639 dvorním kazatelem
v Stuttgartu, 1650 generálním superintendentem v Bebenhausenu a
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Maiera z Rendsburka, o nichž byla již díve e a
kteí oba byli oznaeni jako lenové R. C. Spisy ty

souvisejí s generální reformací bratrstva R. C, po
odhalení hrobu otce Rosenkreutze a objevení nových
tajností ádových, jež mlý býti použity k rozšíení p-
sobnosti R. C.

Po vydání tchto spis vzbudila se v eském vde-
ckém svt zvdavost, seznámiti se bhže s tímto sdru-
žením osvícených lidí,*) na druhé stran však pozvedly
se etné hlasy, zvlášt se strany katolické, jež veejné
hlásaly, že vše je založeno na šíení vdeckých a
theologických blud. Tím vznikly v eském písemnictví
dlouhé polemiky, jež jsou svrchovan zajímavý pro
bližší poznání názor a domnnek o bratrstvu u nás.^)

opatem v Adelbergu; zemel r. 1654. O Andreáovi srovnej; Herder; An-
áreás Dichtungen mít einer Vorrede zur Beherzígung unseres Zeitaltcrs

(Leipzíg 1786); Hossbach; J. V, A, und sein Zeitalter (Berl. 1819|.

Literaturu o Andreáovi viz u Henke: Allgem, Deutsche Bibliographie !.,

1S75, str, 441—7; o jeho významu pro bratrstvo u Schustra: Die gc-

heíme Gesellschaften I, 525. — Andrea sám vybral pro R, C. slavné

luterské theology, jako Arndta, J. Gerhardta (1582—1637), J. Sau-
berta a j.

*) Že zájem o knihy R. C, v echách byl znaný, svdí sdlení Kic-

sewettrovo v jeV studií Djiny ádu R, + C, kde píše, že r. 1616 podle
katalogu z tohoto roku byly prodány v Praze nkteré spisy rosenkru.

cíánské za 16,000 tolar.

^) Díla Andreáova a Maierova vyvolala i mimo echy znanou lite-

raturu pro i proti R, C. Tak jmenuji: Fama Fraternítatis oder Ent-

deckung der Bruderschaft. Franckfurt 1615. Andr. Libavius: Analysís

confessionis Fraternítatis de Rosae Cruce pro admonitione et ía-

structionc eorum. Francofurti 1615; Secretioris philosophiae consideratí©

brevís a Ph, a Gabella, nunc primm una cum confessiona Frat. Roseae

Crucís. Casell 1615; Aut hic aut nusquam. Elucídarius major oder Er.

Icuchterung liber die Reformation der gantzen weiten Welt, F. C. R
durch Radtichs Brotoffer, Luxeme; Liíneburg 1617; Pia et utillissiraa

admonítio de fratribus Rosae-Crucis . . . ab Henr. Neuhusio Dantiscano

med. et ph. mag„ P. in Mórbisch H. Prostat apud Christophorum Vette.

rum 1618; Responsum ad fratres Rosaceae Crucís illustres, Ham-
burg 1618; Schweighart: Speculum sophisticum rodostaurotícum (1618)?

Rosae crucís frater thrasonicomendax . . . Beschrieben durch S. Mundum
Christofori f., theosoph. et pansoph. amantem. 1619; D, Medcr: JudíciuBi

theologicum von der Fama und Confession der Bríiderschaft der^ Rose«-

Crcutzer, Nebra 1619; Frauen Zimmer der Schwesteren des Rosinfarbe*

Creutzes. D, i Kurtze Entdeckung etc. Durch Famaugustum Franco-

Alemannícam. Parthenopolis 1620; Scriptum amicabile ad laudatíssimam

ct venerandam frat. Rosae Crucís dírectum . . . Francofurti 1621; Sendf
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v prvé ad jsou to spisy, jež stavjí se odmítav k
psobnosti Bratrstva R. C. a jež popírají jeho význam
a zaasté i jeho existenci. Odmítavý ráz tchto spis
byl dán jednak neinformovaností jejich autor, kteí
psali o Bratrstvu R. C. pouze dle doslechu a mylné
pedstavy, jednak jejich pedpojatým stanoviskem k
tajemné spolenosti, kterou považovali prost za kací-
skou sektu«

Tak Mikuláš Albrecht z Kaménka (+ 1617), dkan
filosofické fakulty pražské a spolupckladatel bratrské
bible, pi sporu s Janem Matyášem ze Sudet „o pvodu
Slovan", vyslovuje se proti theoriím obsaženým v
Reformaci, Fam a Konfesí o vševdoucností a ueností
bratrstva a útoí na zastánce jeho v Cechách.*^)

Jiným spisovatelem, jenž veejn vystoupil proti

Bratrstvu R. C, je Zacharíáš Theobald,^) nmecký
polyhistor, autor spisu Husitské války (Hussittenkrieg,

Vitemberg 1609) a Topografického popisu království
eského. Tento autor pokládá bratrstvo za kacískou
sektu, totožnou s novoktnci a falešnými proroky
(chyliasty)^) a doklady pro to shledává ve Fam a
Konfesí. Sesmšuje tvrzení R. C, že by mli nadpi-
rozenou sílu duchového vidní, zejména, že by bratí

Schreiben an die Glarwíirdigste , . . Fratern. Christiani S. vom Roscn-
Crcutz. Durch eíncn Christianac Philosophiae Studiosm 1622; (J. Vcr-
fcaghen:) Spieghel der Brocders van de roose Kruysc . . . Amstelredam
1625; Ein Giildener Tractat vom philosophischen Steine (Otištno v
Grasshofov Dyas chymica tripartita 1625) a j. — Tak zvané Odpovdí
Bratrstva vycházely teprve v druhé polovin 17. stol. Viz eský peklad
ve Sborníku pro filosofii, mystiku a okkultismus I, (IV.) str. 27—31:

Prvá odpov Bratrstva Rže a Kíže nkolika oddaným pívržencm
r. 1660. Krom toho: Wasserstein der Weisen, 1661.

®) »Huc, huc Machaonas, Podalirios Momus accersat; ct morbo tam
áiuturno vel a Ratichiana Didactica et a Fraternitate Crucis Roseae
remedia nobis exoret.« Decanus fac. phil. M. Nicolaus Albertus a Ka-
lenek lecturis s. d. Pragae, 1616. Viz: Dr. Jos. Volf: Bratí Ržového
Kíže v zem, es. a proroctví jejich na r. 1622.

') Zachariáš Theobald narodil se r, 1584 z rodi M, Zachariáše Theo-
balda a Anny, dcery slavkovského konšela Melchiora Multze, ve Slav-

kov v echách; zemel r. 1627 v Norimberce.
^) Viz: Wiedertaufferischer Geist, das ist: Glaubwrdiger und Histo-

rischer Bcricht, wass Jammer und Elend die alten Wiedertauffcr ge-

stifftet und angerichtet, Daraus zu schliesscn: Was man von den newcn
genandten Weigelíanern, Roscncreutzern und Pansophisten zu gewartcn
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znalí dobu konce svta a že by ped píštím Pán
nastal zlatý vk. Vbec popírá, že budují R. C. na
Kristu své uení, jež prohlašuje za blud a lákání lehko-
vrných lidí.

Hlavn jesuité jsou to, kteí snaží se význam R, C.
snížiti rznými spisy (jako na p. Adam Tanner v
Amuletm castrense; v Praze 1620,^) a j.) a anonymní-
mi pamflety, jež jsou plny pošklebk a hanní Bratrstva.
Jsou to sice jen jízlivé urážky a nenávistné úvahy o
R. C, ale ukazují, že o existenci jeho jesuité dobe
vdli, a snažili se veejnosti namluviti, že podobného
bratrstva vbec neexistuje, poukazujíce na filosofa

Descarta a znalce mystické filosofie dra. Brelera, kteí
prý pátrali po Bratrstvu R. C. a pozdji tvrdiH, že tako-
vého bratrstva ncní.^°)

Proti tmto útokm a rzným obvinním ozvaly se

hlasy, jež zastaly se napadaného Bratrstva R. C. Byl to

spor, analogický bitevnímu zápasu, kde na jedné stran stáli

pívrženci bratrstva, na druhé stran pravovrní katolíci.

Pedním zastáncem idejí bratrstva byl jíž díve jme-
novaný Michal Maier z Rendsburku, který r. 1617
vystoupil na obranu R. C. svým spisem Silentium post
Clamores, v nmž na pravou míru uvedl nesprávná
tvrzení o bratrstvu, šíená hlavn jesuity.

V tom smru pounou je zvlášt Rosa jesuitica oder
Jesuitische Rottgesellen,'') v mnohém podobnáAndreáov
hab, weiln sie (wie ín dem Tractat erwiesen) einerley Lehr fúhren . . .

colligírt durch M. Zacharíam Theobaldum, dieser Zeít Pfarrern za

Krafftshof, Niirnberg 1623. — Zajímavo, že i o eských Bratích byl

rozšíen názor, že jsou zakuklení novokínci a falešní proroci.

®) V polemice s protíjesuitským spisem Postport der Jesuiten, za

jehož autora pokládán len R. C, — Jiný spis podobného druhu je spis

jesuity P. Roberta Coclenius Heautontimorumenos. Srovnej též; Li.

bavius: De philosophia harmonica magíca fratrum Rosea Cruce,

") Dr, Edmund Dickenson, léka krále Karla II,, osvícený badatel

hermetické vdy, ve spise »De Quinta Essentia Phílosophorum« (Oxford

1686) rozbírá dvody, pro bratí R. C, se tajili. Jeden z hlavních d-
vod uvádí, že adepti R. C. se skrývají, jelikož" by jejich schopností

mohly býti vykládány za arodj ství nebo ješitné vychloubání, dávajíce

svtu poznávati své umní jen v jistých možných mezích.

Rosa Jesuitica oder Jesuitische Rottgesellen, Das ist: Eine Frag

ob die zween Orden der genandten Ritter von der Heerscharen Jesu

und der Rosen-Creutzer ein einiger Orden sey . . , Per J, P, D, a S.

Jcsuitarum Protectorem, Prag 1620, 4",
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práci „Vž Bábel**,''') vydaná v Praze r, 1620, jež vznikla

r. 1619 v dob, kdy jednalo se o zvolení Bedicha
Falckého za krále eského, jehož volbu podporovali
hlavn protestanti a Jednota eskobratrská. Autor, jenž

se sám oznauje jako len R. C, srovnává oba ády
po stránce vnjší a vnitní a dokazuje, že pravé bratr-

stvo R. C. vyniká svou lidumilnou inností a nezištnou
láskou k bohu nad ád jesuitský, jenž prolévá krev ve
ve jménu Kristovy lásky a sleduje jen své vlastní zájmy
a blaho.

Nadšeným zastáncem zásad, bratrstvem šíených, byl
Pavel Felgenhauer, jehož obdiv pro bratrstvo šel tak da-
leko, že žádal tiskem za pijetí do bratrstva, jak uinili té

doby i jiní obdivovatelé R. C/') Felgenhauer narodil se

ku konci XVL století v Buškovicích na Žatecku a jeho
otec byl evangelickým kazatelem* Byl to muž na svou
dobu uený; studoval bohosloví a lékaství v Nmecku,
Do ech vrátil se asi r. 1618 nebo 1619 a prodlel zde
až do r. 1623, kdy byl s jinými echy z vlasti vypuzen,
naež odešel, jako Komenský, do Amsterodamu a odtud
do Brém a Hamburku, kde, jak uvádí Kiesewetter, bylo
sídlo rosenkrucián. Je vbec zajímavo, že po jeho
píchodu do Hamburku (okolo r, 1660) mizí po Felgen-
hauerovi jakákoli další stopa,

Z jeho etných spis uvádím: Chronologia (1619),

Speculum temporis (1620), Aurora sapientiae (1628),

Sphaera sapientiae (1650), Prognosticon astrologico
propheticum (1656) a Nova cosmographia et dimensio
circuli (1660). Pes veškeru uenost, již projevil svými
spisy, je však Felgenhauer pílišným fanatikem a ent-
husiastou, jenž vmýšU se do úlohy proroka a zabíhá
ve fantastické výklady evangelia a o konci svta,
Felgenhauer toužil po Bratrstvu R, C, hlavn proto, že
mají dar prorocký, jak tvrdil a o emž byl pesvden.'*)

*'^) J. Val. Andreae: Turris Babel sive indiciorum de fraternitate Ro-
saccae crucis chaos; 1619,

Srovnej: ScriptLim amicabile ad laudatissímam et venerandam fra.

ternitatem Roseae Crucis directum (1621).
1*) O Pavlu Fclgenhauerovi srovnej: Jóchcr: Gelehrten-Lexikon II,

(str. 547); Wagenmann: Allg. Deutsche Biogr. VIII.; Ottv N. Slov-
ník IX.

,

i
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Sem patí i spis Prodromus Rhodo-stauroticus, Parcrgi
Philosophici, das ist : Vortrab und Entdeckung der hoch-
erleuchten, gottseligen und weltberúhmten Bríiderschaft
vom Rosenkreut?!;, philosophischen Parergi, sonsten Lapis
Philosophorum genant , . . beschrieben durch F. C. R.
N, G. 1. et., 1620, jehož pedmluva je datována v Praze
a jenž obírá se zejména alchymistickými cíli Bratrstva
R. C
Zajímavými dokumenty té doby jsou proroctví, jež se

zachovala rukopisn a jsou majetkem Zemského Musea
v Praze, nebo jež vyšla ve form leták a brožur; n-
která z nich jsou oznaována jako práce Bratí R. C.
Takových proroctví, hlavn tištných, z nichž nkterá

výslovn uvádjí Bedicha Falckého jako rosenkreutzc,
je celá ^ada. Všechna hovoí o novém rozkvtu krá-
lovství eského a návratu Bedichov. Bedich zván je

v nich „lvem falckým." Skladately jejich jsou však
ponejvíce cizinci. Tak Bon*avisus, Jano Henuriades (z r.

1622)'^) Krištof Kotter ze Sprotavy, o jehož proroctví se
zmíním v píští kapitole a j.

Z našich pedpovdí jsou to zejména proroctví Miku-
láše Drabíka (od r. 1638—1664) a Kristiny Poatovské
(od r. 1627—1629), Polky, žijící v Cechách, o nichž
rovnž se zmíním v dalším. Také nutno pipomenoutí
onu pedpov, kterou uvádí se ve svém Denníku Jan
Jií Harant a jež stejn oslavuje Bedicha, jako oeká-
vaného spasitele eské vci a rukopisné Proroctví na r.

1622 Bratí Roseae +, jež se nachází v rukopisných
sbírkách Zemského Musea v Praze a jež uvádí autor
spisu Bratí Ržového Kíže v zemích eských a pro-

roctví jejich na r. 1622. Proroctví to pochází z památek
po pražském mšanu Janu Daickém, jemuž bylo zas-

láno ze Saska. Skladatel proroctví je neznám, ale je

rozhodným pívržencem krále Bedicha, jenž dle onohe
proroctví má se opt vítzn navrátiti do Cech jako

eský král.

Otiskuji doslovn toto proroctví, jak je uvádí dr. Volf

ve svém spise, výše jmenovaném :^*^)

Víz Zíbrt: Bibl. , Hist. IV„ 3; . 8520—21.
Tamže viz též vysvtlující pojuiámky k nkterým vtám tohoto-

proroctví,
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Proroctví na rok 1622 Bratích Roscae

1. Papež musí pedce vykoenn býti.

2. Pán Bh nám nového císae ráí dáti,

3. Špahelovi se zle povede.
4. Frankrejch otce svého vidti bude.
5. Lenivý král z Engellandu procitne a hájiti své hanby

bude. '

6. Král pak švédský zemi té své štstí daleko v zná-
most uvede.

7. Dennemark velikou stráž vedouce nic neobdrží tou
svou mocí.

8. Tomu nmýmu kráH polskému ta fabule také známa
bude,

9. Turek pak Uhry z bídy, nouze zprostí a královské
nepátely v posmch uvede.
10. Z Jegerndorfu eskou zemi má vysvoboditi a v

prvnjší stav uvésti.

11. O Mejnc, tvé staré veliké šibalství veliké štusy

podniknouti musí.
12. Kolínský aby se na pozoru ml, by o svou zemi

nepišel.
13. Trijerský pán starý; jest jistá vc, že uprázdniti musí.
14. Falc naposledy vítzství dojde.

15. Akoliv Sax svým vojenským strojem podivné vci
vyhlcdávati bude, však Falc v dobré stráži zstane.
16. Brandenburgk zstane v svém mírném pokoji.

17. Benátané pozor majíc, jak se vede, vydou se ven
a z v^zby nepátel svých na plac vytrhnou.
18. Švajcerové také Boha chválí.

19. Rollandové své nepátely v hanbu a posmch
uvedou.
20. Soffojský také do té hry pijde a tetí hlava v íši

býlí chce.

21. Lotharinské zem taky do chrastin uvedena bude,
však se z nich naposledy vyvede.
22. Halberštodský pak svou mocí žene mnichy, popy

až praští ve dne v noci.

23. Mansfeld k posledku Falc vyisuje, od dábelskýh©
hmyzu vysvobozuje.
24. Vircburský svj stav opustiti musí.
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25, Štejrská pak pejcha ustati musí.

26. Naposledy ta pemilá a libá Unie od zmrtvjch vzkí-
šena jsouc povstane, kesanská církev vzhru se popne,
kteráž prve se vší mocí kvtne; papež pak se všemi
svými houfy a holomky, díve než rok pijde, pomine.

Další stopy rosenkruciánské innosti v echách mizejí

kojem r. 1630, krom zprávy Kiesewettrovy, že r. 1641 byli

v Cechách dva lenové R. C. k smrti umueni, aby bylo
z nich vynuceno tajemství transmutace.
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vn.

Dodatkem k pedešlé kapitole chci se trochu podrobnji
zmíniti o „zimním králi", jak je nazýván Bedich Falcký,

ježto jeho život souvisíš uritým obdobím historie Jednoty
eských Bratí a Bratrstva R. C, jehož byl lenem.
Bedich V., kurfiršt falcký, narodil se dne 26. srpna

1596 jako tetí syn Bedicha IV., kurfiršta falckého. Byl
Tychován písn kalvinisticky a následoval, zprvu pod
poruenstvím, r. 1610 svého otce v hodnosti kurfirštské. R.
1613 zasnoubil se s Alžbtou, dcerou anglického krále

Jakuba L Tím vešel v pímé spojení s nejvtší protestant-

skou mocí, jež však poskytla mu celkem málo pomoci
v jeho výbojné protestantské politice, kterou pstoval
od r. 1614, když samostatn ujal se vlády.^)

Bedich byl hlavou protestantské Unie,^) jež byla ve
spojení s eskými stavy a Jindichem IV. Francouzským
a jejíž psobnost míila hlavn proti rodu habsburskému
jakožto nejvtší pekážce snah protestantských. Když
r. 1619 zemel Matyáš, bratr Rudolfa II. a v celé jeho
ddictví ml nastoupiti Ferdinand II., odepeli vzbouení
stavové eští, pedevším eskobratrská šlechta, pijati
jej za krále a zvolili si na generálním snmu zemí koruny
eské dne 26. srpna 1619 Bedicha Falckého, jenž, jsa

kalvínem, byl velmi naklonn eským Bratím.
Po jistém váhání pijal Bedich nabízenou mu korunu

eskou na domluvu své manželky a v nadji na vydatnou
pomoc se strany protestantské a dne 2. listopadu 1619
senior eskobratrský Jan Cyrill, len konsistoe pod

*) Pistoupení Bedichovo k Bratrstvu R. C. spadá do let mezi
1614—1619, R. 1619 vyskytuje se již jméno Bedichovo v publikacích
té doby jako lena R, C, (r jsenkreuzera)

,

Založené r. 1608.
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obojí, spolen s administrátorem Jiím Dikastem koruno-
vali jej za krále eského.^) Bedich poznal však záhy, že
je samoten proti mocné lize katolické,*) vedené Maxi-
milianem Bavorským a byl poražen 8. listopadu 1620 v
bitv na Bílé Hoe, po kteréžto porážce uprchl ze svéh»
královského sídla v Praze do ciziny,

O tomto jeho útku z Prahy uvádím zprávu oitého
svdka útku, jak ji sdluje pvodní listina, jež se nalézá
v mém vlastnictví a která je datovaná listopadem 1620.

Ježto je obsah této listiny, jež je psána nmecky, veejnosM
dosud neznám, sdluji jej tuto v pesném pekladu.

Zní takto:

Nejbližší pátek pišel jsem opt z Prahy do Kadan;
v nedli ped sv. Martinem mezi 2. a 3. hodinou odpoledi]á
bylo dobyto na Bílé Hoe celé ležení naší armády; v
pondlí ráno vtáhl bavorský kníže s dvma pluky voják
na Hradana a o 9. hodin musili vydati zámek vévodovi
bavorskému; náš král, když byl poražen, uchýlil se týž
veer s královnou na Staré Msto do primasova domu,
s veškerým svým dvorním služebnictvem; v pondlí o
8. hodin vyjel král i s královnou z Prahy, ped ním
6 koár, za ním nkolik vznešených pán ; král jel

komo a též královna jela komo, krom toho tyry
ženské osoby za ní, a byla odna jen v prostý kabátec
a poalo siln pršeti. Sotvaže král se vzdáhl z msta,
jali se utíkati z msta páni a šlechta, že jsem podobného
útku jakživ nevidl, nebo žádný nechtl vykati a musil

jsem si zajiti asi 30 mil cesty, abych se dostal opt da
Kadan. Nkteí praví, že král odcestoval do Vratislav,

jiní zase praví, že odcestoval k Betlenu Gaborovi, více

již nevím, nebo za králem, když odjel, jelo na 300 koni«

ehož jsem byl oitým svdkem. Staré Msto pražské

se vzdalo v den sv. Martina; nech bh se slituje, by

Po své korunovaci král pikázal, aby místo oltáe v chrámu sv,

Víta v Praze byl holý stl, ern krytý, místo hostií na stl se kla<ft

kvašený kolá, na skývy krájený, z nhož po kuse se bralo a jedlo a

víno každý z nádob sám pil. Dvorní kazatel králv, Abraham Skultet,

oistil chrám 21. prosince 1619 ode všech oltá, soch a obraz pes to,

že kaiolický klérus jej všemožn zastrašoval. Viz o tom Zapovu Kro.

niku IV. str, 1456; Ekert L str. 31 a j.

^} Založené r. 1609,
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tak byla prolévána lidská krev, nebo na Bílé Hoe padlo
pes 2L000 muž na obou stranách, u Rakovníka též

pes 2.000 muž.

V Kadani, v pondlí po sv. Martinu r. 1620.

Mikuláš Ewig, mšan v Jehnicích.

Jak známo prchal Bedich z Cech dále Nmeckem a
uchýlil se posléze do Hollandska^), když i jeho ddiná
zem byla dobyta a zpustošena a Horní Falce a Kursko
bylo udleno bavorskému vévodovi Maximilianu,

V dsledku Bedichova útku vzniklo pak v echách
hojn písemných projev, z nichž mnohé vyšly tiskem
a jež výslovn oznaují Bedicha jako rosenkreutzera a
dotýkají se tak nepímo i bratrstva R, C.

Pedevším je to povstný „Pražský kucha"^), jenž

posmšn zpívá:

War dasz nicht ein grosz Werck, merck mích,
das ein Jung Rosenkreutzr artlich,

einem Láwn in Bohmen sehr verschwom
ausz seinem Fusse zog ein Dorn,
und heilte ihn ohn alle Salb,

dasz frolockten die Kopff vom Kalb. atd . . .

Jinou publikací, obírající se Bedichovým útkem a
Badjí na jeho návrat na trn eský^), je leták Bon*avisv
z r. 1622. echy pirovnávají se v nm ke lvici, jež po-
rodila lvíe, které pitáhne z Nizozemí ve jménu božím
a pinese pemoženým Cechm spásu. V dubnu r. 1623

^) Zde, maje dvr svj v Haagu (k nmuž náleželo vždy nkolik
ech z eskobratrské šlechty se svými dámami) byl Bedich stále ve
spojení s náelníky eské emigrace, jež pro nho pracovala na všech
stranách Evropy, — V Hollandsku, jak jsem se již díve zmínil, mli
Rosenkreuzerové také svá sídla; tak zejména v Haagu, Amstero-
damu a j.

^) Pragerischer Hofe-Koch Vom Wintermonat, im Jahr 1620. Otiskl

Weller 1. c. str. 62—73.
Bedich sám se nevzdal nikdy nadjí na trn a na uskutenní

svého vladaského snu, jak svdí mince, jež dal raziti ješt r. 1621

u píležitosti t. zv. korrespondenního sjezdu v Norimberce a na nichž

je oznaen jako ímský král a císa.
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navrátí se prý Bedich do Prahy, kde nastane opt dobe
K témuž roku vští vítzství Bedichovo i Jano Henu-
riades.^)

R. 1632, když vítzství švédská zapudila císaské vojsko
z Rýnské Falce, navštívil Bedich švédského krále Gustava
Adolfa ve Frankfurtu, jenž jej uznal za pravého eského
krále a tím opt u Cech oživeny nadje v jeho návrat.

Tak r. 1631 vyslovuje jistý Gaudentz Pilgram, jenž
sám o sob praví, že je Moravan, v publikaci Aller
guten Ding seynd Drey, Das ist Drey gute newe Ge-
sprách (1631):

Wann der Pfaltzgraff widr ist geseízt ein

kommen Hollánder r'auf vom Rhein , . .

Bitva u Líitzenu skonila však doufání i v toto roz-

uzlení. Snirtí Gustava Adolfa zmizela poslední nadje
v pomoc Švéd, Brzy na to, dne 28. listopadu r. 1632,

umírá v Mohui morem i Bedich v stáí 36 let. Teprve
po jeho smrti obdržel jeho syn Karel Ludvík^^) Kursko
a ást svého vlastnictví zpt.^^)

**| Jméno Friedrich bylo vykládáno v echách jako Friedreich t.

raíruplný. Tím také se vysvtluje, pro eší doufali, že Bedich pinese
jejich vlasti mír,

^) Apocalypt, Satzstíick und Ursachen 1622, — O proroctvích Kotte-

rových, Poatovské a Drabíkových, týkajících se Bedicha, je e v na-

stávající kapitole, proto se zde o nich nezmiuji.
Bratrm jeho vnoval r, 1633 Pavel Stránský (1582—1657) své

proslulé dílo Respublica Bohtmiae,
") Srovnej: Lipowsky; Friedrich V, (Míinchen 1824); Deutsche Lieder

auf den Winterkonig, vyd. Wolkan (Praha 1899).
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VIIL

Po blohorském vítzství katolík nad protestantstvím
pišly na Jednotu eskobratrskou zlé doby. lenové
Jednoty, vypovzeni z ech, opouštli rodnou pdu a
hledali útulek v cizin.
Ve vlasti zatím nastal úpadek jak politiky, tak i lite-

ratury eské a spisovného jazyka eského, jenž musil
ustupovati nmin. Jevil se všeobecný pokles vzdlání:
školy zavírány, stavové eští, pokud nechtli pestoupiti
na víru katolickou, pinuceni po r. 1627 vysthovati se

z ech. Katolický klérus provádl protireformaci násilím

a pronásledováním ; hlavn nieny eské knihy, aby za-

hlazeny byly vzpomínky na slavnou minulost a zdroj
spisovného jazyka.^)

V té dob vzniká v cizin literatura exulantská, její-

miž pvodci jsou nejprve eští vysthovalci a po nich
potomci jejich. A tu zejména jsou to — krom petisko-
vaných starších pvodních dl — peklady cizích autor
píbuzných snah do eštiny. A opt je to dílo lena R.
C, Jana Arndta, superintendenta knížectví luneburského,
„O pravém kesanství", jež tší se pozornosti exulant
a je optovn vydáváno v eském peklad a s oblibou
teno.")

Z pvodních dl jsou to práce Pavla Skály ze Zhoe
(1583— 1640), jenž po nastoupení vlády Bedichovy v

') Srovnej: Ernest Denis: Fin de Tíndpendance Bohéme, druhý
svazek (Paris 1890), Také: Josef Peka: Po Bílé Hoe I VIII. (Ná-
rodní Politika, 31. íjna— 11. prosince 1920).

") Spis Arndtv peložen po prvé r, 1617. Pozdji vyšel pod názvem;
Patery knihy o pravém kesanství. Z vtší ástky již ped osmadeva.
desáte lety od ítnze Michala Longolía z nmeckého jazyku v eský
uvedený, nyní pak ponapravený a s pipojením páté knihy vydaný.
Vytištný nákladem nkterých pobožných kesan (Zhoelický tisk)

1715,
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Cechách byl úedníkem v královské kancelái a jenž
po bitv blohorské opustil s králem echy, zstávaje
vrn s ním skoro dv léta. V cizin sepsal obsáhlo*
„Historii církevní", v níž vypisuje dje svtové od as
apoštolských až do konce r. 1623. Je to nejrozsáhlejší
historické dílo, jež kdy jazykem eským bylo sepsáno;
obsahuje 10 velkých svazk.
Hlavním spisovatelem té doby je však J. A. Komen-

ský, pozdjší biskup církve Cesko-bratrské, jehož spisy
i život jsou v nejednom smru zajímavý pro seznání po-mr Jednoty k Bratrstvu R. C, jak se nám jeví ve
Fam a Konfessi.^)

Jan Amos Komenský*) je zjev nevšední síly ducha,
hlubokého vzdlání a mystických schopností/) Je o nm
známo, že roku 1611 dlel na vyšší škole v Herbornu
v Nassavsku, kde studoval pedevším filosofii u vše-
vdce Alsteda a theologii u vykladatele bible Fischera.
Odtud vypravil se ješt na universitu do Heidelberku
a navštívil i Amsterodam. V r. 1614 vrátil se do vlasti

a vnoval se paedagogickému a theologickému povolání,

Komenský nejen že hledl seznámiti se blíže se zá-

sadami a cíly Bratrstva R. C, nýbrž byl také svou
filosofii i životní prací tomuto bratrstvu blízký; stýkal

se pozdji i s leny R. C. a byl jimi ve své osvtové
innosti podporován. Svou prvou náklonnost k R. C, pro-
jevil zeteln ve svém spise „Labyrint svta a ráj srdce"
(psán r. 1623 a tištn poprvé v Lešn 1631). Osnova
tohoto spisu je vzata z díla nmeckého theologa a autora
spisu „Fama Fraternitatis R. C, spisovatele Jana Val.

Andreae (Peregrini in patria errores a Civis christianus^),

jež je doplnno vlastními zkušenostmi Komenského a
vypravováním jiných lidí.

^) Srovnej: D, Meder; Judícium theologicum von der Fama und
Confcssion der Bruderschaft der Rosen-Creutzer; Nebra 1619,

^) Jan Amos Komenský narodil se 28. bezna 1592 v Komn u Uher-

ského Brodu a zemel v Naardenu v Hollandsku 15, listopadu 1670.

Jeho otec Martin, pvodem ze vsi Komny, byl zámožným mšanem
v Uherském Brodu; záhy však zemel, jakož i jeho cho,

^) Srovnej; Joh, Amos Comcnius als Mystiker von Em, Hauner, Úber-

setzt von P, Moudrá (Blátter zur Pflege des hoheren Lebens r, III. , 1Í

(1906); v, Criegern: J, A. C, als Theolog (Leipzig 1881).

Také etba spisu Nova Atlantis od Bacona R. C, je patrná.
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Autor pedstavuje se zde jako mladistvý poutník (jist

vzpomínka na studijní doby Komenského v cizin od
r, 1611— 14), jenž vydává se na cestu vdní, pi emž
má prvodcem Všudybuda Všezvda a Mámení. Svt
pedstavuje si jako veliké msto, v nmž krom ústed-
ního námstí je šestero hlavních ulic dle^pedních stav
lidských. V pozadí msta vypíná se hrad Štstny, upro-

sted námstí palác královny svta. Moudrosti. ^Poutník

prohlíží si všecky stavy svta, také do hradu Štstny
vchází a v hrad královnin na správy svta se dívá,

ale všude vidí jen marné pachtní po vcech pomíjivých
a nicotných, takže nenašed nikde uspokojení, chce utéci

ze svta. Tu teprve vybídnut je Kristem, aby vrátil se

sám sob, a když v nitru svém našel pravý pokoj a

pravdu, pijat je za spolupracovníka na díle božím a tak
okouší poprvé pravého blaha.

Jak zejmo, je v Komenského Labyrintu obrazové vyk-

líení svta a života lidského velice podobné rosenkru-
ciánskému pojetí a výkladu tchže vcí. I tito si ped-
stavovali chrám nebo palác Moudrosti na vrchu Rozumu
i oni hlásali návrat lovka sob samému, jako ke ko-
nenému cíli putování svtem, aby našel v nitru svém
pravý pokoj a pijat byl za pítele díla božího a tak
došel skuteného blaha.

Ale i jinou souvislost s R. C. jeví tento dležitý spis

Komenského. Autor líí zde v jedné kapitole tajemné
bratrství R. C. a jeho vlastnosti. Z onoho vylíení soudí
nkteí literární historikové, že Komenský se tehdy do-
mníval, že onoho bratrstva není a že existuje jen v po-
vsti (fam). Myslím však, že Komenský o existenci R,
C. ve svém nitru nepochyboval, nýbrž že sám nepoznal
dosud onoho bratrstva, jež vzbudilo jeho zájem a o
nmž dozvdl se z Andreáova spisu „Fama Fraternita-
tis R. C." za svého pobytu u Žerotína, kde i zapoal
psáti Labyrint svta. To patrno hlavn ke konci jeho lí-

ení oné tajemné spolenosti, kde praví: „Ach mé na-
dje! Jáf jsem se tu takové trošty vida, tšil, že pí-
hodnou mysH své pastvu najdu!" Naež dostává se mu
od jeho prvodce odpovdi: „Kdoví, ješt se toho do-
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stati mž' : snad oni hodiny své vdí, kdy se komu zje-

viti mají?"l
Ze Komenský byl Bratrstvu R. C, pízniv naklonn,

dosvduje i nejeden jeho úsudek o lenech jeho. Tak
o Andreáovi, jemuž pipisováno autorství Famy, píše t
pedmluv k Didaktice, že v rozdílných svých knihách,
od léta 1617 zana, peosvícené církví, politií, škol ne-
duhy odkrýval i žádostivá proti nim lékaství ukazoval.
V této Didaktice, kterou Komenský zapoal skládati
ješt ve vlasti,^) uí netoHko správnému postupu pi vy-
uování, ale rozdluje také všecko vzdlání na tvero
stup : školu mateskou, národní, latinskou a akademii.
Jako Andrea, pikládá Komenský velký význam pi vzd-
lání lovka mravnímu základu, kterého se mu má do-
stati školou a z nhož teprve vyrstá uvdomlý, ádný
len lidské spolenosti. Vbec bylo mezi snahou Andreá-
ovou a Komenského mnoho píbuzného co se týe vý-
chovné a pouné stránky lovka.
Aí se tedy uvažuje jakkoli, vzdor skeptickému'duchu

Komenského, nutno piznati, že byl Komenský již v do-
b svého pobytu ve vlasti pítelem a podporovatelem
lidovýchovných snah a plán Bratrstva R. C. a že i jeho
celkový názor na svtský a duchovní život lidský kryl

se v mnohém s názory R. C.

Když r. 1624 vyšel mandát proti nekatolíkm, aby vy-
sthovali se ze zem, nechtjí-li se státi katolíky, Ko-
menský s mnohými bratími Jednoty rozhodl se uchýlili

nejprve do Lešna v Polsce, kam již v dívjších dobách
eskobratrští exulanti se uchylovali. Odcházeje z ech,
setkal se Komenský na pouti do Polska s prorokem Kri-

štofem Kotterem (1585— 1647, t ve Zhoelci), jircháem
šprotavským, jenž ml vidní od r. 1616, která se týkala

krále Bedicha, jejž nazýval „lvem se sedmi hvzdami."
Kotter prohlašoval, že Bedich je od samého boha za
eského krále vyvolen a korunován.A Bedich uprchl

z ech po bitv na Bílé Hoe, pece dle Kottera bylo

odlouení jeho od koruny eské jen doasné a jeho ná-

Labyrint svta dle vydání z r. 1663, kapit, 13. str. 80.: Poutník se

na Rose-Crucios dívá.

^) R, 1627 na zámeku v Bílé Temešné, Srovnej: J. V. Novák: S po-

tulek za J. A. Komenským (Zlatá Praha r. XXXVII. . 49—50; 1920).
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vrat byl jistý/') Komenský peložil Kotterovy vštby do
eštiny a poslal je z Lešna do Cech. V lét roku 1626 vy-
pravil se zvlášt do Haagu/^) aby tam nkdejšímu e-
skému králi vlastnorun odevzdal skvostný opis uve-
dených proroctví.

Ješt jiné proroctví té doby zapsobilo na Komenského.
Byla to vidni prosté dívky, Kristiny Poatovské, jež byla
dcerou Poláka Juliana Poatovského, který odekl se

katolické víry, stal se predikantem a odsthoval se do
Prahy, kde skrýval se až do r. 1627. V tomto roce stal

se bibliotekáem Karla Zerotína; dceru Kristinu dal

v íjnu r. 1627 do služeb baronky Zárubové, vrou s ním
spíznné. V listopadu téhož roku mla Kristina prvé
zjevení, jemuž následovala další až do r. 1629, V tchto
zjeveních, jež rovnž se vztahovala k Bedichu a jeho
návratu na eský trn, nazývá Poatovská Bedicha
„olivou zelenou ped tváí boží" a prorokuje vítzství
eskobratrské myšlence. Dne 25. ledna 1628 dostala Po-
atovská v extasi rozkaz, aby se odebrala do Jiína
k Valdšteinovi a jej napomenula, by se polepšil, jinak

že jej stihne boží trest. Odtud vydala se, opt vnuknu-
tím božím, do Lešna a byla pijata Komenským, který
ji tam pedešel, byv svdkem všech skoro extasí proro-
kyn v Branné. V jeho dom, pod jeho dozorem, koní
se prorocká innost Poatovské, jež vrátila se v ervnu
r. 1629 opt do Cech.") Komenský pikládal víru zje-

vením Poatovské, zejména, když pád Valdšteinv, jejž

pedpovdla, se splnil a zastával se jich horliv proti
pomluvám katolík.

Po vysthování z vlasti hledal Komenský styk s ci-

zími uenci. Byl zejména s angHckými uenci v ilém
písemném styku a r. 1641 došlo jej i pozvání od pátel

•) Srovnej: Petr Špika: Proroctví Kotterova (Vlasf r. VII. , 5 a 6;

1891—92),

V Haagu existovala tehdy spolenost rosenkruciánská.

Pozdji (r, 1632) provdala se Poatovská za Daniela Vettera, bý-
valého uitele eštiny Bedicha Jindicha, nej staršího syna zimního
krále, pozdji iditele esko-bratrské knihtiskárny v Lešn. Zemela
roku 1644. Srovnej: Petr Špika: Komenský, Poniatovská a jejich vliv

na emigraci eskou (Vlasf r. VIII. . 1., 2; 1891—92),
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v Londýn/^) by v Anglii, v nkteré bohaté koUeji, za-
ložil sbor uených muž, kteí by tu soustavn rokovali
o pokroku vd a peovali dle svých vdomostí o další

jejich prospch.

I vydal se Komenský na cestu a v Londýn zvdélt
že jest povolán samotným parlamentem anglickým. A
ježto tehdy anglití uenci byli ve styku s R. C, kteí
v Anglii té doby pešli v útvar svobodného zednástva
a psobili na tehdejší vládu v nejednom osvtovém
smru, lze za to míti, že Komenský pro své vynikající
vlastnosti byl k tomuto dležitému úkolu vyhlédnut pím®
nkterými leny R. C. a jimi doporuen vlád, jež byla
již díve rosenkruciánm a jejich blahodárné vševýchovné
innosti píznivá.

Z té doby pochází spis Komenského Cesta svtla (Via

lucis), v Londýn sepsaná a vnovaná Královské akademii
pírodních vd v Londýn ; v ní podává autor návrh na
rozšíení obecného vzdlání ve všem lidstvu školami a
knihami, nebo tím by se nejsnáze proklestila cesta vše-
obecnému svtovému míru.^^) K tomu cíli má se lidstvo

ubírati tverou cestou svtla:

L Cestou universálních knih, v nichž bude obsaženo
poznání boha, pírody a umní lidských;

2. cestou universálních škol, všem, i tm nejchudším,
pístupných

;

3. cestou sboru mudrc, kolegia uených se sídlem
v Londýn, mezinárodního to sboru vdeckých pracov-
ník, jehož úkolem bude dále zkoumati a nové cesty

nalézati, jež povedou k blahobytu všeho lidstva, a
4. cestou jednotné ei, umle sestavené, jež by lépe

odpovídala novým výzkumm, pomyslm a pojmm,
jimž latina již nepostauje. Až lidstvo dá se tmito ce-

Byli to zejména londýnský obchodník Samuel Hartlib, jenž se

snažil o rozšíení a prohloubení obecného vzdlání v duchu ideí Bacona
Verulamského R. C. a ienž vil, že »nastává doba, po níž toužil

Bacon, v níž se budou vdy pstovati pro povznesení obecného vzdlání
a dosažení lidské svobody«. Jiným pívržencem osvtových a panso-

fických plán Komenského byl John Gaudenus, Srovnej: Fr. Drtina:

Komenský v Anglii. Národní Listy ze 14. listopadu 1920, r. 60, . 313.

^3) Srovnej: prof. J. V. Novák: Komenského idea svtové akademie

mírové (v Naší Dob XXIV. (1917) str. 405 a 496).
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stami svtla, až školy a knihy vykonají svj úkol, roz-

šíí se jasno poznání ve svt, sborem vdc pak bude
toto svtlo stále rozncováno a jednotnou eí docílí se

blahodárného duševního styku všech národ. A tak, jak

výslovn Komenský praví : „bude rozsvíceno nové svtlo
školám, církvím, státm a podána všem lidem a národm
velkolepá zásobárna vpravd obecné vzdlanosti, ve které
by se právem nieho nepostrádalo, a z jejíhož tení bez-
pen by se vlévala moudrost ve smysl lidský." Uené
své pojednání koní Komenský modlitbou, v níž praví:

„. . . Napl, ó bože, zemi poznáním sebe, jako moe
vodami jest naplnno, by tob plesala celá zem. Vzbu
lidi, kteí by vli tvou psali v knihy, ale které bys ty

sám vepsal lidem v srdce. Zpsob, a všude po náro-
dech otvírají se školy, odchovárny syn tvých ! A sám
ty zaraz školu svou v srdcích všech lidí. Vzbud ducha
moudrých lidí po celém svt, by dychtil po sláv tvé,

ale sám bud ty pedsedou sboru vyvolených svých. Ná-
vrat národm rty vybrané, bychom t slavili ústy jed-

nmi a sám u vnitním svým promlouváním. Ó svtlo
svta. Ježíši Kriste, bez nhož všecko jest tma, osvf
svt

Již jednalo se o zízení koUeje k vyteným úelm
(mlo to býtí Saboudeum v Londýn nebo mimo Londýn
Winthoniense CoUegium), když obanská válka, v Irsku
vzniklá, zmaila provedení tohoto zámru. Proto Ko-
menský opustil Londýna pijal nabídku bohatého kupce

V programu Cesty svtla projevuje se Komenský jako pedchdce
svobodných zedná; v tom smru stejn význaný je pozdjší jeho
spis »Porada obecná o náprav vcí lidských« (1666), jehož první
ást »Panegersie« (Obecné probuzení) byla vedle didaktických spis
Komenského hlavním pramenem »Konstituní knihy zcdnáské« (1723),

sepsané doktorem bohosloví a magistrem filosofie Jakubem Anderse-
nem, kazatelem pi kostelu skotských presbyterián v Londýn. Vbec
je jisto, že na myšlenkový vznik první velelože zednáské, zízené
v Londýn dne 24, ervna 1717, mly pansofické spisy Komenského
nemalý vliv. Dle Komenského pojmenovány i zednáské lože. Tak
v Uhrách založena r. 1888 lože Comenius a v echách 12. kvtna 1919
eská lože Jan Amos Komenský, Srovnej: Dr. Josef Volf: J. A. Ko-
menský a svobodní zednái v echách (Národ z 21. íjna 1920, str. 313),'

Dr, Fr. Mašla: Komenský a svobodní zednái (Národní Listy z 19,

listopadu 1920). Též: Jar. Hanl: Pehled djin svobodného zednástva
v echách.
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hoUandského, Ludvíka z Geer, jenž byl v obchodním
spojení se Švédskem a sídlel té doby v Norrkopingu,
aby pro školy švédské^ upravil knihy k uení latiny. Ko-
menský odebral se do Švédska, kde, po tídenní porad
s kancléem Oxenstjernou o svých zámrech a o prakti-

ckém provedení, ujal se tohoto podniku a usadil se
v pruském Elbinku, kde s nkolika pomocníky dal se
do práce a sepsal knihy, potebné pro ten úel.

Z Elbinku vrátil se Komenský do Lešna r. 1648 a
zvolen byl biskupem své církve, odkudž r. 1650, vydal
se, k vyzvání Zikmunda Rákócziho, knížete sedmihrad-
ského, do jeho uherského sídla, Saryšského Potoku, aby
tam zaídil školu dle svých vševédných návrh.

Na této cest sešel se s Mikulášem Drabíkem (1588— 1671), který, stejn jako Krištof Kotter a Kristina Po-
atovská, ml od r. 1638 vidní, jež se vztahovala k ná-
vratu Bedicha Falckého do ech. Tato vidní posílal

Drabík Komenskému již díve, aby je uveejnil. Komen-
ský tehdy nepikládal jim mnoho víry, ale když r, 1650
sešel se s Drabíkem v Uherské Skalici, pojal k nmu,
pes odpor nkterých bratrských knží, úplnou dvru
a odebral se do Šaryšského Potoku s Drabíkem, jenž chtl
pohnout Rákócziho, aby se ujal evangelické víry.'^) Zde
na jae r. 1651 oddal Komenský Zikmunda Rákócziho
s Jindiškou, dcerou vyhnaného kdysi krále Bedicha
Falckého a pozdji sestavil též, krom ady paedagogi-
ckých a osvtných dl, praktický návrh pro knížete Ji-

ího II. Rákócziho, jak by moudrou správou mohl po-
vznésti štstí svého národa (Gentis felicitas).

Proroctví Drabíkova ml Komenský již r. 1654 upravená k tisku,

ale teprve r. 1657 vydal knihu Lux in tenebris, do které, krom pro-

roctví Kotterových a Poatovské, pijal i vidní Drabíkova, Srovnej:

Gríineberg: De Nic. Drabicio (Altorf 1721); Dr. J. Kvaala v . . M.
r, 1891 a ve spise J. Am, Comenius, sein Leben und seine Schriftcn

(Lipsko 1892). — Pro uveejnní tchto proroctví bylo Komenskému
snášeti výtky i nespravedlivé úsudky nkterých souasných spisova-

tel, proti nimž se musil hájiti. Též po jeho smrti útoeno proto na

nho. Srovnej: Adelung: Geschichte der mcnschlíchen Narrheit, L,

str. 224 (Lipsko 1785).
*^) Mimodk vynouje se zde srovnání s tendencí Baconova spisu

Nova Atlantis, (Viz též Fr. Bacona Wypsání nového svta, pel. Boh,

Dlaba z lat. v Praze 1798.)
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Po tyleté tém práci v Uhrách vrátil sc Komen-
ský opt do Lešna, kde však za polskošvédské války
pozbyl nejen majetku, ale i velké ásti svých rukopis.
Když polští zemané pinutili k odchodu švédskou posá-

dku, jež byla v Lešn usazena a msto vypálili, shoelo
i mnoho písemného materiálu, který Komenský sebral

ku vševdným pracím; mezi jiným byl znien také spis

„Poklad jazyka eského", k tisku úpln již pipravený-

Byv v této dob vybídnut synem Ludvíka z Geer,
Vavincem, aby se odebral do Amsterodamu, pijal

Komenský pozvání a uchýUl se i s rodinou do Holland-
ska, kde byl uvítán s velikou úctou a kde mu inny
nabídky k vydání jeho spis ; toho Komenský použil a
sebral a vydal znovu nejen své spisy díve již sepsané,

nýbrž pracoval piln na nových dílech, hled dokonati,
co ješt bylo možno. Závreným spisem, jejž vydali
bylo „Unum necessarium" (1668), kde útuje se životem
a svtem, doporouí bratím pidržovati se boha a pra-
covati na zlepšení lidstva/^) Spis vyšel v Amsterodam,
kde také Komenský zemel dne 15. listopadu r. 1670 a
pochován byl ve valonském chrámu v Naardenu.^*)

I v tomto posledním svém spisu projevuje Komenský tendence
stejné se snahami Bratrstva R. C, jichž zásadou bylo »pndržovati se

boha a pracovati na zlepšení lidstva«.

Ne jcennjší sbírka našich Comenian jest uschována v Museu zem-
ském piinním býv. bibliotekáe Patery a zvlášt nynjšího idít^e
dra. Zíbrta. Zídil ji na návrh posl. Adámka 1891 zemský výbor. Ped
tím zakoupeny byly od prof. Spohrera v Holešov rukopisy a tisky,

jež patívaly M. Drabíkoví. Jest mezi nimi 11 vlastnoruních dopis J.

A. Komenského z let 1664—1670, 28 list zaslaných M. Drabíkoví
(od V. Geera, hr, Pembroka, K. Žerotína, Š, Junia, P. Velerina) a 9
list Drabíkových. Konen neznámý spis Komenského Theatrum uní-

verstatis rerum (Divadlo svta a všechnech všudy pedivných vcí, ne-

celý rukopis), Komenského spis O horlivosti bez umní a lásky (zná-

mý do té doby jen latinsky) a sborník eskobratrských spis z XVI,
stol., obsahující vtšinou spisy neznámé. Museum obsahuje jednak ar-

chiválie, a to: Komenského korespondenci rzným osobám (celkem 115
list), jiných dopisy Komenskému (19) a drobnosti a útržky, pípisky
J. A. Komenskému a Komenského. O Komenského korespondenci za-

jímal se již Purkyn a v lom smru pátral. Mezi rukopisy je i pvodní
rukopis Didaktiky a Informatoria školy mateské. Roku 1916 proL
Zíbrt sestavil vzornou katalogisaci bibliotéky o Komenském v Museu
jsoucích knih (Literatura o Komenském kat, . 1—34; Komenský, spisy

a dopisy 35—102). Jsou tu dva spisy o Komenském z r, 1617 a 1651
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Ze spis i života Komenského jest jisto, že jevil o
Bratrstvo R. C. živý zájem a že byl v duchovním styku
s nkterými jeho leny, jako Andreám'^), jehož kulturní
innost obdivoval a dle jehož práce upravil svj Laby-
rint svta; že byl oddán Bedichu Falckému, v nmž
vidl ochránce Jednoty a že posléze v Anglii s nkte-
rými leny nebo pívrženci R. C. se stýkal, ve shod s

nimi osvtov psobil, jsa pítelem a podporovatelem
vševýchovných plán jejich.

Jeho píkladu následovali i jiní eští Bratí, jak svdí
etné eské peklady prací Amdtových,''^) jenž byl lenem
R, C. a jehož díla tena a vyhledávána bratry Jednoty,
po vysthování z vlasti v cizin rozptýlené.

a ada knižních vydání (Vestibidum, devt vydání, Orbis pictus, šest

vydání norimberských a vídeských, celkem 26 vydání, Labyrinth 19,

Informatoríum 9, Janua linguarum 16), Mezi nimi mnoho tém jedi-

nených exemplá, (Listové do nebe z r. 1618, eský peklad vidni
Kotterových z r. 1628, Via lucis z r, 1668, Lux e tenebris z r. 1665.)

V Praze má nkteré unikáty také Universitní knihovna ze sbírky Ry-
bayovy i klášterní knihovna na Strahov. (Fr. Pražák: Comeníana;
Národní Listy z 23./11. 19.) — O Komenském srovnej: Fr. Palacký:

J. A, Komenský v . . M. 1829; Vrbka: Leben und Schicksale dcs

J. A. C. (Znaim, 2. sešit »Comenius Studien«); Monroe: C. and thc

bcgínnings of educational reform (Lond. 1900).

^^) Andrea jmenoval se sám rytíem Ržového kíže, ponvadž užíval

peeti se tymi ržemi (symbol tajemnosti), z ehož vznikl odznak
pozdjších rosenkrucián: kíž a rže s nápisem: Crux Christi Corona
Christianorum, Srovnej: Vlastní životopis Andreáv; též: Mohrke: J,

A. Comenius und J. V. Andreáe, Leipzig 1904.

^) Krom knihy »0 pravém kesanství*, již díve uvedené, jsou

to: Rajská zahrádka plná kesanských ctností, peložená od Mat.

Béla r. 1720; vyšla v Prešpurku r. 1777, v Praze r. 1782, 1785 a 1811;

Nauení z písma o kesanském životu a blahoslavené smrti, 1723; Ká-
zání ski'ze Michala Institorisa; v Prešpurce 1776,
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IX.

život eských exulant v cizin je kronikou utrpení

a bídy. Vzdáleni vlasti a namnoze i rodin, putují s místa
na místo, stíháni starostmi o živobytí a tísnni cizotou.

Ani v Nmecku nebyl osud jejich lepší, nebo ani tam
nebylo náboženské volnosti. Málokdo se vyhnanc ujal

a s nimi cítil. Jediné, co si zachovali, byla náboženská
vroucnost a hluboká víra, že trpí pro pravdu Pán.
Roku 1722 vysthovali se poslední z eských Bratí

do Ochranova v Sasku, jenž patil hrabti Mik. Ludv.
Zinzendorfovi, (1700— 1760), muži vdymilovnmu, po-
zdji svobodnému zednái, jenž svolil, aby se usadili na
jeho panství. Proto nazývali se od té doby eští Bratí,
usazení v Ochranov, „ochranovští". ^) R. 1729 objevili

se „ochranovští" na Rusi a sice v Livonsku a Estonsku.
Zprvu nebyli pijímáni s otevenou náruí, majíce proti

sob hlavn luteránské pastory, než pozdji, prosted-
nictvím svých pátel a hlavn svobodných zedná, do-
sáhli (r. 1764) nejen obanských práv, ale i význaných
výsad. Od té doby žili eští Bratí na jižní Rusi a v Sa-
sku a Prusku, kde šíením dobrých knih podporovali
národní vdomí lužických Srb. ást jich nalezla útulek
i v Severoamerických Spojených Státech a v Kapské
kolonii v Africe.

eští Bratí, rozptýlení v cizin, žili jediné touhou, vrá-
tili se do své vlasti. Nadjnou hvzdou byla jim slova

') Srovnej: Spangenberg: Leben des Graíen von Zinzcndorf (8 dílá,

Barby 1773—75); Frcih, von Schrautenbach: Der Graf v. Z, und dic

Brudergemeine seincr Zcit (2. vyd., Gnadau 1872); Burkhardt: Z. and
dic Briidergemeine (Gotha 1866); Jos, Th, Mijller: Z. als Erneuerer der
a} len Bríiderkirche (Leipzig 1900). — Od Mik. z Zinzendorfu vyšlo

r. 1743 v eském pekladu Krátké obsažení nkterých evangelickýck
eí (tištno asi v Berlíné).
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jejich posledního biskupa, Jana Amosa Komenského:
^Vím i já bohu, že po pejití vichic hnvu (híchy
našimi na hlavy naše uvedeného) vláda vcí tvých k tob
se zase navrátí, ó lide eský !"^)

Nadje tato eských Bratí nezklamala. Vláda našich
vcí vrátila se, tém po SOOleté porob, zase do rukou
eského lidu a eská samostatnost vztyila se opt ve
svém jasu, když naše politické obrození bylo dovršeno
tím, že první president našeho svobodného státu, Tomáš
G. Masaryk, zahájil své první poselství vštbou Komen-
ského, nyní naplnnou. Tak mocn a slavn rozhlahoHla
se zvst o naší želané samostatnosti národní, že vzbu-
dila ohlas všech eských Bratí v celém svt. A jako
nejvzdálenjší ohlas starých dob ozval se až z konin
jihoafrických hlas eských exulantv ústy posledního
potomka Jana Amosa Komenského.
Roku 1919 byl v johannisburském (jihoafrickém) aso-

pisu „Star" lánek od jistého kap. C. W. Holista, pe-
jatý z anglických novin, v nmž byla zmínka o Komen-
ském a o tom, že jeho proroctví o znovuvzkíšení sa-

mostatnosti Cech se splnilo. Tento lánek etl poslední
potomek Komenského, J. V. Figulus, jenž žil v Rand-
iontainu v Transwalu v Jižní Africe a v jehož rodu u-
držela se živá tradice o slavném pedku, i dopsal ped-
sedovi eskoslovenské národní jednoty v Johannisburku
S. Jandovi tento dopis:

Jakožto oprávnný poslední pímý mužský potomek
vašeho velkého krajana a mého nejstaršího pedka, Jana
Amosa Komenského, jenž prorokoval, „že vláda eského
národa vrátí se opt do rukou jeho," což se nyní slav-

nostn naplnilo, prosím vás jako pedsedu odboky
eskoslovenské národní jednoty, abyste pijal ujištní

pevného pátelství, dobré vle a nejlepšího pání ode
mne lidu nové eskoslovenské republiky. Považuji vélmi
vhodné, aby poslední pímý potomek proroka Komen-
ského, který je hrd na svj eský pvod, zaslal blaho-

2) Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kterýmž (v národu svém
a obzvláštnosti své dokonávajíc) svené sob od boha poklady mezí

syny a ddice své rozdluje 1. p, 1650. Populární vydání Kšaftu uspo-

ádal autor tohoto spisu (s úvodem od Fr. Bílého o Komenském) a

vyšlo v Pestré knihovn , 64—65 r, 1911.
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páni k naplnní onoho proroctví. Peje nové republice

zdaru, úspchu a slávy, zstávám váš velmi srden a
vrn J* Viktor Figulus.

Tento dopis byl otištn pedsedou eskoslovenské
národní jednoty v Johannisburku v anglických Hstech a
vzbudil pirozen zájem našich krajan v cizin. Ne-
dlouho po uveejnní dopisu Figulova pinesl esko-
americký asopis „Svornost" rodokmen jedné vtve po-
tomk našeho Komenského a životopis posledního muž-
ského potomka z této vtve, již výše zmínného Jiího
Viktora Figuluse.

Dle tohoto rodokmenu, jenž nacházel se ddin v ro-

din Figulov, je týž šestou generací potomk Komen-
ského a uvádí tato, v mnohém neznámá data:

1. Jan Amos Komenský (1592—1670) byl tikráte že-

nat. První manželka zemela se synkem v Brandýse n.

O. r. 1622. S druhou manželkou ml dítky : Danielu
(zem. 1694), Dorotheu, Kristinu Alžbtu, jež provdala
se r. 1649 za Petra Figulusa a ješt dv dcery. S tetí
manželkou, která žila s ním až do jeho smrti, oženil se

roku 1649.

2. Petr Figulus, zet a spolupracovník Komenského, byl
v letech 1652—1653 kazatelem v Schockenu a zemel
12. ledna 1670 jako biskup moravských bratí. Ml pt
dtí: Jana Theodora (1737), Daniele Arnošta,^) Petra,

Samuele (* 1656) a Jana Figulusa.

3. Jan Figulus narodil se 27. srpna 1686 v Schockenu.
R. 1732 stal se mstským notáem ve svém rodišti, roku
1741 starostou a starším církve, r. 1743 akolitou, r. 1751
diákonem ve Vratislavi, pozdji byl adjunktem pi ko-
stele v Lešn Polském. Od r. 1754 byl pastorem eské
kongregace v Husinci. Oženil se s Kateinou z Osseka,
s níž ml syna Karla Alexandra. Zemel r. 1760.

Tento Daniel Arnošt (1660—1741) stal se r. 1693 dvorním ka-
zatelem v Berlín, jsa zárove (od r, 1699) biskupem polské vtve Jed-
noty Bratrské, Jemu pedevším v spoleném úsilí s Leíbnitzem, podní-
ceném nadanou a vzdlanou princeznou pruskou, Žofií Charlottou,
vnukou Friedricha Falckého (šastnjší pomocnicí idey Komenského,
mež byla její teta v Šaryšském Potoku), náleží zásluha o založení ber-
línské akademie véd, kterou r, 1711 slavnosid otevel — ústav, o nmž
snil kdysi Komenský, chtje založiti »Collegium lucís« v Praze.
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4. Karel Alexandr Figulus narodil se 24. prosince
1754 v Husinci. Oženil se r. 1794 s Julianou Dor. Han-
keovou. Zemel 16. dubna 1833 v Novém Mst ve Slezsku.
Ml 6 dtí: Karla Bedicha Julia, Viléma, Vilemínu,
Augustu Bedišku Emilii a Theodora. Jedno dít zemelo
pi porodu. Vilém a Vilemína zemeli bezdtní.

5. MUDr. Theodor Figulus narodil se 3. ervna 1813
v Novém Mst a oženil se 30. ervence 1844 s Annou
Stephanyovou ve Frankenštejn, kde usídlil se jako léka.
Také jeho tchán byl lékaem. Ml 7 dtí: Thedora (t 1847),

Alexandra (t 1880), Emmu, Maxe Theodora Hermana,
Gertrudu (t 1910), a Jiího Viktora. Jedno dít zemelo
pi porodu.

6. Jií Viktor Figulus narodil se 23. ledna 1858 ve
Frankenštejn ve Slezsku. R. 1880 odejel do jižní Afriky.

R. 1911 oženil se s krajankou Annou L. Kloseovou.
Má dv dti: Jiího Viktora Pavla (*1912) a Gertrudu
Viktorii ri913).

Krom tchto rodových doklad zachoval se v rodin
Figulov i starožitný prsten, jejž nosil Jan Amos Komenský
a jenž pecházel vždy na nejmladšího lena rodu Figulova.

Mimochodem podotýkám ješt, že zet a spolupracov-
ník Jana Amosa Komenského, Petr Figulus, jejž uvádí
výše uvedený rodokmen, byl z rodu, z nhož vyšel

Benedikt Figulus Rosae Crucis, který roku 1607 vytiskl

Rozhovor Merkurv s filosofem (Gesprách des Mercurius '

mit einem Philosophen), dílo, jež vzbudilo v dob svého
vyjití mnoho ^obdivu a jejž cituje Karel Kiesewetter ve
své Historii Rádu R. C.
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DOSLOVEM
Adventatc Dca, procul o procul este profaní>

Pedkládaje eské veejnosti tuto práci, chci zmíniti

se ješt o Stíbrném kruhu, jemuž je pipsána a jejž

pipomínám v úvodO; ovšem chci tak strun uiniti

ien v nejhrubších obrysech, nemoha sdlovati nieho o
íeho vnitním zízení.
Stíbrný kruh navazuje postupn na tradice eské

mythologie, husitství a eskobratrské, tedy na projevy
eského ducha, jež zejména porážkou na Bílé Hoe a
iejími dsledky byly ve svém rstu ztlumeny a jež 28.

íjnem 1918, kdy samostatnost eskoslovenská byla
vzkíšena ze spánku duchového, opt zjevn ožily.

Stíbrný kruh je nepetržit sepiat s naším národním
a kmenovýrn jménem. V dávnovku, když praotec Cech
obhlížel s ípu dokola svou novou domovinu, byl to

kruh obzoru, jenž se mu zjevil. V 10. století skonal
kníže Václav, drže se chrámového kruhu. V patnáctém
století skonal mistr Jan Hus za své náboženské pe-
svdení v kruhu plamenném. V dob úpadku samostat-
nosti eské byl kruh utajen v srdcích eských lidí, spojuje
neviditelným poutem stejn smýšlející a cítící, pecházeje
z pokolení do pokolení milostí ducha; uchovatelé tohoto
kmenového ddictví byli hlavn eští bratí. Ve svtové
válce projevil se kruh (božích bojovník) jako symbol
národní a náboženské samostatnosti eské.
Jeho práce byla a je odkazem našich pedk, kteí

žijí ve svých potomcích a spoívá hlavn v tžení stí-

') Z knih Stíbrného kruhu, jež dosud vyšly, uvádímr 22 arkán Ta-
rotu (se slovným doprovodem A. V,); — Aurel Vlach: Volání do Kosmu,
Modlitby; s devoryty Jos. Váchala; — M,: První epištola eskoslo-
venského spiritualismu; — Dr. Svante Kosmos: Atlantis (1919—20).
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brné rudy, na niž je eská zem z drahých kov nejbo-
hatši. Tato stíbrná ruda je citový život eského lovka,
jeho mravní život, jeho mystická, božská podstata,^) Aby
tato ušlechtilá stránka lidské bytosti vynikla a byla k
užitku hdské spolenosti, je nutno rudu z hlubin zem
rydobýti. Toto dobývání z dolu na povrch je budov^ání
duchového chrámu, jenž na základech pravdy a vdni
vyrstá ze zem na povrch a tyí se k nebesm. Proto
pracovníci, kteí tží stíbrnou rudu ze vnitku zem,
dopravují tuto svým druhm k tavení a tito zpracova-
nou odevzdávají k ražb mince mistrm, kteí budují
chrám duchové jednoty a vnitního mystického života

národního. Tím spojuje Stíbrný kruh Hmotu s Božskou
Myšlenkou.

Nebo! tak praví básník:

Svt a život jeví se jako neukonené dílo Kosmického
ducha, které stále se rozvíjí a zdvihá k vyššímu utváení,
k plnjšímu kladu. lovk je spolupracovníkem božím«
pomocníkem v tomto Kosmickém díle; v konání jeho
kladné práce je smysl jeho jsoucna. Poslání lovka
vyrstá z niterného píkazu nebo vnuknutí; vše ostatní

jsou prostedky nebo pekážky vyplnní životního úkolu.

Nutno viti v Hmotu i Ducha ; nebo rovnováha
obou je správná pedstava rozumného života, jenž má
býtí ve shod s pírodou a vným Duchem. Dnešní
spoleenský ád musí býti v budoucnu pekonán vyšším
ádem, jenž pivodí radostnjší jsoucno všech lidí.

Nutno též, aby národ vdom vytváel svou pítomnost.
Proto nutno osvtlovati jeho pravou podstatu, smysl
jeho jsoucna, gesto a význam v díle kosmickém. Cesta
k tomu vede osvtou, zvelebováním kladu života a uv-
domováním vnitní síly k budování své samostatností.

To jsou slova, jež jsem chtl ješt íci ku konci této

knihy.
E. L. O

Srovnej mou práci Mystický živel v novjším eském básnictví

(Ot Bezina a j.), kterou jsem pednesl 29./2. 20 v kruhu pednášek
Spolenosti pro i>sychická studia v Praze a jež vyjde po této kniee.

Krom toho viz: Výbor básní a prós Ot, Beziny, jež jsem uspoádal
a rydal v Kruhu etby (sv. 4.) r. 1920.
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VYDAVATELSTVÍ „SFINX", KR. VINOHRADY.

KNIŽNICE „NOVÉ CÍLE"; SV. 36.

VEDE A VYDÁVÁ BOŽA JAND.












