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Věřím v praxi a filosofii toho, co všichni souhlasně 
nazýváme magií, v to, co musím nazývat vyvoláváním 
duchu, ač nevím, čím jsou, věřím v sílu schopnou vytvářet 
magické iluze, ve vidění pravdy v hlubinách mysli, při 
zavřených očích, a věřím v tři zásady, které nám byly 
odkázány, jak myslím, z dávných dob a byly základy té-
měř všech magických praktik. Tyto zásady jsou: 

1.Že meze našich myslí neustále se mění, a že mnohé 
duše mohou takřka splynout navzájem v sebe a vytvořit 
nebo projevit duši jedinou a energii jedinou. 

2. Že meze naší paměti rovněž se mění, a že naše pa-
měti jsou částí jedné veliké paměti, paměti přírody samé. 

3. Že tato veliká duše a veliká paměť může být vyvolá-
na symboly. 

Často si myslím, že bych se vzdal této víry v magii, 
kdybych mohl, neboť dospěl jsem k tomu, že vidím nebo 
že si představuji v lidech, v domech, v zaměstnáních, té-
měř ve všech pohledech a zvucích jakési zlo, jakousi 
ohyzdnost, která je způsobována tím, že během staletí 
zvolna zaniká vlastnost ducha, která učinila tuto víru 
a její důkazy všude po světě obecně známými. 

W.B. Yeats: Magie 



ÚVOD 
Pojem magie 

Se slovem magie je spojováno mnoho významů, od varietního iluzionismu 
přes lidové čarodějnictví, určitý druh renesanční filosofie přírody až k „po-
svátné vědě“ perských a staroegyptských kněží. Je spojováno s praktikami 
léčitelskými, ale i věšteckými, s cestami do astrálu i s vyvoláváním „duchů“ 
Jiný význam přisuzuje slovu magie kulturní antropolog nebo etnolog, než his-
torik přírodních věd a zcela specifický, i když nikoli zcela jediný význam mu 
dávají okultisté různých zaměření. Magie je nepochybně především zajímavý 
kulturně historický fenomén, starý jako lidstvo samo a vystupující ve všech 
jeho kulturách. Magii nacházíme v Indii, Číně a Jižní Americe stejně jako ve 
staré Babylonii, starém Egyptě a Řecku, nacházíme její rozkvět v období re-
nesance v zemích jižní a západní Evropy, ale objevujeme ji i ve Skandinávii. 
Polsku a u dalších slovanských národů. Co je však jejím obsahem, co pojem 
magie vyjadřuje? Teprve odpověď na tuto otázku nám dává možnost ptát se 
po jejím historickém původu, po jejím smyslu a její podstatě, její fenomeno-
logii a jejím vztahu k vědě a filosofii. Zodpovědět tuto otázku není vůbec 
snadné, neboť se v jejím studiu, jak bylo naznačeno výše, uplatňuje celá řada 
velmi odlišných hledisek a tedy i metodických přístupů. Jedni ji považují za 
systém pověr, jiní za nejvyšší vědu o skrytých silách přírody, každý na ni 
nachází něco specifického, co odpovídá jeho apriornímu pojetí tohoto feno-
ménu. Religionista G. Maspero v ní spatřuje základ náboženství, kulturní an-
tropolog J.G. Frazer pouhý projev primitivní psychiky, klasik středověké 
magie H.C. Agrippa z Nettesheimu píše v jednom svém dopise o magii jako 
o „pravé a tajné filosofii zázraků přírody“. Psychoanalytikové spatřují v ma-
gii jen projekci úzkosti, okultisté ji chápou jako komunikaci se skrytými sila-
mi přírody, jako operace s vědě neznámými „fluidy“. Čím tedy vlastně magie 

je? 
Všimněme si nejprve několika pokusů o vymezení pojmu magie, o určení 

jejího obsahu, které ovšem odpovídají různým postojům k fenoménu magie. 
Podle Plinia Secunda (Historia naturae, XXX) je praotcem magie perský mág 
Zoroaster, ale jako první o ní psal Ostanes, průvodce perského krále Xerxa. 
který psal o proslulých thesalských čarodějnicích. Podle Plinia magie zahrnu-
je meta-fyzikální a metafyzické a jako taková je druhem filosofie přírody. 
Agrippa z Nettesheimu komentuje tento názor takto: magie poukazuje na 
vztah mezi přírodními silami, na podstatu a vlastnosti těchto sil, ale fyzika 
podává obraz světa z hlediska místa a času, příčin a účinků, tedy z hledisek, 



která plynou ze smyslového pozorování, kdežto magie podává obraz světa 
nadsmyslového druhu, či jak praví badatel zcela novodobý, P. Piobb, magie 
začíná tam, kde fyzika končí. To je ovšem pojetí omezené na hledisko fyziky, 
které je příliš úzké a které by bylo třeba rozšířit na hledisko přírodních véd 
vůbec. Nicméně je tu naznačen již základní rozdíl magie a védy jako rozdíl 
magického a mechanisticko-kauzalistického pojetí světa, který vyvrcholil 
v období německé romantické „naturfilosofie" a byl posléze překonán s od-
mítnutím newtonovského pojetí světa jako mechanismu. Nevypovídá se tu 
však nic bližšího o tom, co je to magické pojetí světa. Trochu dále postoupil 
mystik Plotin, který soudil, že „magie je založena na harmonii vesmíru" 
a „působí prostřednictvím sil, které jsou spolu spojeny sympatií". Magie je 
pak založena na poznání těchto sympatických vztahů a na operaci s nimi, 
objevuje v nich, jak říkali renesanční filosofové přírody „qualitates occultae" 
(okultní vlastnosti); podobné lze pak ovlivňovat podobným. Plotin zde však 
pouze naznačuje jeden z principů magie. Rozhodný kritik okultismu A. Leh-
mann (1908) podává následující vymezení: „Magie je ono jednání, které má 
za účel ovlivnění buď nadsmyslového nebo smyslového světa, ale nemůže být 
počítána ani ke kultovním, ani k technickým operacím" a „Magie je technika, 
která jde za hranice jistého technického vědění". Lehmann zde především 
odlišuje magii a náboženství a dále poukazuje na to, že je v praxi technikou 
sui generis. To odpovídá stručné, ale výstižné definici Rogera Bacona: magie 
je praktická metafyzika. Lehmannovo rozlišení magie a náboženství odpoví-
dá jeho rozlišení „magického jednání" a kultu: zatímco první vykonává nad 
bohy moc, druhé jen ovlivňuje jejich náladu. Ale ani to není přesné, proto-
že vedle magie imperativní existuje i magie invokativní (rozdíl donucování 

a prosby) a pěstování kultů je podle okultistů spojeno s magickými účinky. 
Dobrou definicí magie podal podle mého soudu kabbalista hrabě C. zu Lei-
ningen (1888): „Magií rozumíme současné působení smyslových jevů pro-
střednictvím nadpřirozené síly a mágy nebo čaroděje nazýváme ty, kdož ovlá-
dají tyto síly skrze sílu vůle a prostřednictvím svých poznatků o přírodních 
zákonech nadsmyslového světa." 

Mohli bychom ještě dlouho pokračovat ve zkoumání různých pojetí či de-
finic magie, ale nechrne promluvit dva velké znalce tohoto tématu. Prvním je 
Karl von Eckhartshausen (1790, II. sv.), který na otázku, co je magie pravá, 
odpovídá: pravá magie je „znalost účinků věčného světla božství ve stvoření" 
- to je „pravá magie v teorii"; a „přechod tohoto světla od rozumu k vůli" je 
„pravá magie v provedení". Eckhartshausen zde ovšem vymezuje magii sym-
bolem světla a tepla, neboť dále říká: „Přechází-li světlo ve vůli, stává se tep-
lem". Používá zde slov „Weltlicht" (světové světlo) a „Weltwärme" (světové 
teplo) a nenechává nikoho na pochybách, že tím nemyslí světlo a teplo ve 
fyzikálním smyslu. Ale ani vůli nechápe ve smyslu tehdejší psychologie, když 
píše: „duše, která je v duši, je vůle". Podrobnější výklad uvedených symbolů 



podám až ve druhé části této knihy (teorie magie), zatím mohu pouze nazna-
čit, že Eckhartshausen definuje magii jako poznání a užívání okultního; 
tj. vědám neznámého činitele, jehož meta-fyzickými znaky či spíše symboly 
jsou „světlo" a „teplo". Čtenáři o magii již poučení chápou, že se zde jedná 
o činitele, kterého okultisté nazývají astrál nebo astrální světlo. Druhým vel-
kým znalcem, jehož pojetí magie zde chci ještě uvést, je proslulý Aleister 
Crowley, který chápe magii jako „nejvyšší filosofii přírody" a v praxi jako 
„vědu a umění vyvolat změnu v souhlase s vůlí". Nepoužívá zde žádného 
symbolu, ani nepoukazuje k nějakému metafyzickému okultnímu činiteli, 
neboť zde uvádí změny a vůli jako dva hlavní znaky magie, aniž by je nějak 
specifikoval. Takové pojetí se pak ovšem jeví jako čistě psychologické a za 
magický by bylo možno pokládat každý úspěšný čin. Také k tomuto pojetí se 
vrátím ještě později. 

Rozbor několika reprezentativních definic či pojetí nás k vymezení pojmu 
magie nijak zvlášť nepřiblížil. Pokusme se tedy vyjít ještě z etymologické 
analýzy samotného slova magie. Historikové magie se vcelku shodují v tom, 
že ve staré Persii byli mágy („magh") nazýváni kněží Zoroastrova kultu, kte-
rým byly přisuzovány nadpřirozené schopnosti, neboť konali různé zázraky. 
Za mágy byly tedy v tomto smyslu označovány osoby, které ovládaly nad-
přirozené síly - přesněji řečeno, v oné době síly pokládané za nadpřirozené. 
Slovo „magie" souvisí s indogermánským slovním kmenem „magh", „moc" 
(v němčině „Macht", v angličtině „might", v ruštině „magučij", mocný atd.). 
Podle dějepisce Herodota (v 5. stol. př. n. 1.), který poukázal na perský pů-
vod slova magie a na jeho vztah ke kněžím Zoroastrova kultu, tvořili perští 
mágové zvláštní sektu, kastu, kolegium či řád, který byl vnitřně diferen-
cován a uchovával určité tajné vědění o silách a jejich ovládání. Tito „má-
gové" byli zavázáni přísným slibem mlčenlivosti o povaze a způsobu 
používám těchto sil. Řád si své členy sám vybíral a podroboval je přísným 
zkouškám. Jen ti, kteří při nich obstáli, byli do řádu přijati a zasvěcováni 
do jeho tajemství. Podobně tomu bylo ve starém Egyptě, kde mágy byli nej-
vyšší kněží (hierofanti) státního náboženského kultu, kteří byli také sku-
tečnými vládci země. Historik magie J. Ennemoser (1844) hovoří o úřadu 
a o vědění těchto kněží, kteří byli Řeky nazýváni „magoi" a Římany 
„magi". Byli pokládáni za Zoroastrovy žáky a jejich nejvyšší představitel 
byl nazýván „mog", resp. „mogbed". Mágové především zprostředkovávali 
styk s bohy, v chrámech uctívali jejich symboly, evokovali je, zasvěcova-
li neofyty, v chrámech poskytovali zájemcům různé divinační konzultace, lé-
čili duši i tělo. Lze tu shledat nápadnou podobnost s funkcemi a činností 
šamanů, jak je podává M. Eliade (1997), který ostatně pokládá šamanis-
mus za druh magie. Mágové byli tedy především znalci styku s „bohy" či 
„démony", kteří personifikovali různé přírodní síly, existující vně i uvnitř 
člověka. 



Slovo „mág" s ohledem na výše uvedené charakteristiky dostávalo pak 
zejména v období renesance specifický význam. G. Pico della Mirandola 
(1486), velký znalec magie, který v Římé vyzýval k rozpravě o svých deví-
tistech tezích o magii, vysvětloval význam a původ slova magie takto: „Slovo 
pochází z perštiny a dokonale se kryje s řeckým označením ,filosof', takže 
,mág' znamená tolik co moudrý. U různých národů se však toto jazykové 
označení mění. Tak Gallové nazývají své mudrce ,druidy', Hebrejové ,kabba-
listy'..." Naproti tomu však Michael Scot (Scotus - 13. stol.) soudil, že slovo 
„mágus" znamená trojí: 1. kouzelník (illusoir), 2. škůdce (maleficus) a 3. mu-
drc či vědoucí (sapiens). V Boccaciové Dekameronu byl Scot označován za 
„velkého mistra černé magie", ale šlo zde spíše jen o špatnou pověst, i když je 
pozoruhodné, že sám poukázal také na mága-škůdce (černokněžníka). Podob-
ný názor jako Pico vyslovil pověstný Paracelsus: „Magie je ovládáni přírody, 
zmocnění se přírody" a mág je „der weis man, mágus" (ve staré němčině in 
Astronomia Magna, XII.). A také Paracelsus rozlišuje „magii pekelnou" 
(„magia inferorum", resp. „magia infernalis"), ale také magii přirozenou 
a ceremoniální („magia naturalis" a „ceremonialis" in Philosophia Sagax, IV, 
XII). Pekelná magie je mu čarodějnictvím („Hexerei"), jakousi zprofanova-
nou „vysokou magií". 

V každém případě znamenala magie jakési vyšší poznání, tj. poznání 
nadpřirozené, získané nadpřirozenými metodami a mnohostranné využívání 
tohoto poznání, ať už k účelům dobrým (léčení apod.), nebo nedobrým (po-
škozování druhých). Ve starodávném pojetí magie je to ovšem zahalováno 
řadou symbolů, jak jsme již poznali u Eckhartshausena. Magie je podle Papu-
se „věda o skrytém, skrytá a skrývající". Jejím podstatným znakem je skryté, 
okultní („occultum") a sice ve dvojím smyslu: 1. předmětem jsou skryté síly 
přírody - transcendentno a transcendentálno; 2. získané poznání je skrýváno 
v řeči symbolů a alegorií. K oběma problémům se vrátím ve druhé části této 
knihy. 

Teprve německá přírodní filosofie v období romantismu, inspirovaná také 
dvěma velkými světly renesanční magie, Paracelsem a Agrippou z Nettes-
heimu (který byl žákem vůbec největšího znalce magie té doby, sponnheim-
ského opata Trithemia), poodhalila podstatu magie. Proti vědeckému 
poznávání přírody jako velkého fyzického mechanismu postavila „zření" pří-
rody jako duchovního dění; proti fyzikalisticky pojaté přírodě duši přírody. 
Byl to v jistém smyslu návrat k poje t íduše světa" (anima mundi) renesan-
čních filosofů přírody, zejména Giordana Bruna. Příroda je oduševnělá bytost 
(Gaia) a člověk jako její součást s ní má společnou duši. Místo kauzálních 
vztahů založených na měření hledali romantičtí filosofové „prafenomén". 
Podle Goetha (1798) je prafenomén jakási dynamická entita, z níž se rozvíje-
jí vnímatelné vlastnosti věcí. Příkladem je podle Goetha magnet jako sym-
bol polarity (podle Herdera jako symbol lásky a nenávisti, dvou základních 



přírodních sil). Prafenomén je tedy něco, co je metafyzickou podstatou určité 
kategorie jevů, např. světlo je prafenoménem rozlišování, láska sbližování. 
Člověk je uspořádán k objevování prafenoménů, stejně jako fenoménů („oko 
se utváří ve světle a pro světlo" je „sonnenhaft"). Avšak zatímco smysly ob-
jevuje člověk fenomény, prafenomény objevuje „zřením", vnitřním smyslem 
pro analogie a korespondence, tj. pro fyziognomii věcí. Všechny vnímatelné 
jevy jsou symboly duchovní podstaty přírody, její démonie. Zatímco podle 
Hegela „příroda je analogon logiky" (nitrem přírody je pojem), podle roman-
tických filosofů přírody (C.G. Carus 1846) nitrem přírody je duše. 

Z výše uvedeného vyplývá, že magie se zabývá, jak již bylo poznamená-
no, „skrytými" či vnitřními silami přírody. Tak ji také charakterizuje Agrippa 
z Nettesheimu: „Magie vládnoucí mnoha silami a skrývající v sobě nejvyšší 
tajemství, obsahuje v sobě věci nejskrytější, podstatu, moc, jakost, hmotu 
a sílu veškeré přírody, poučuje nás, jak se mezi sebou věci liší a v čem se 
shodují. Odtud má svoje podivuhodné výsledky, že slučujíc síly věcí, srovná-
vá je mezi sebou, spojuje a snoubí je vespolek, aby je ovlivnila silami vyšší-
mi". Magie v sobě zahrnuje, jak píše dále Agrippa z Nettesheimu, přírodní 
vědy, matematiku a teologii, kde „vysvětlují se podstaty nehmotné, které po-
řádají a řídí vše". Magie zde však není pojata jako syntéza těchto oborů, ale 
spíše jako zvláštní druh teologie, „vzdělávající ve věcech božských". Tomu je 
ovšem třeba rozumět sub speciae aeternitatis, tj. doby, v níž Agrippa z Nettes-
heimu psal své dílo o okultní filosofii. Podle E. Schertela (1923) nicméně 
„všechna náboženství jsou jen formou magie a veškerá magie je jen užitým 
náboženstvím". Nicméně blíže se k podstatě magie dostaneme až ve dru-
hé části této knihy. Zatím se musíme spokojit s poukazem na to, že jak již 
bylo naznačeno, magie má co činit s tím, co se označuje jako nadpřirozeno, 
tj. s tím, co dosud nelze vysvětlit známými vědeckými poznatky, že je doktrí-
nou a praxí, kde toto nadpřirozeno vystupuje jako její objekt a prostředek. 
Avšak současně je nutno zdůraznit, že je zvláštním druhem poznání a praxe, 
jejichž předmětem je zvláštní druh nadpřirozena, neboť v ní nejsou zahrnuty 
takové „nadpřirozené" jevy, které se označují za parapsychologické. Je spíše 
zvláštním druhem metabiologie než metafyziky, jak zdůraznil K.G. Bittner 
(1930). 

Obecně řečeno, magie má co činit s transcendentnem, tj. s oblastí stojící za 
hranicemi každodenní i vědecké zkušenosti, a to dvojího druhu: s transcen-
dentní dimenzí objektů (transcendentno v užším smyslu) a s transcendentnem 
subjektu (transcendentálno). Předmětem magie je transcendentní dimenze 
života. 



Magie a věda 

Toto téma má několik aspektů. Především je to vztah mezi vědou a magií 
ve smyslu výše pojaté magie a dále otázka vědeckého pojetí magie, která prv-
nímu z obou uvedených aspektů protiřečí, neboť transcendentno nemůže být 
předmětem vědy. Pokud byla formulována nějaká teorie magie, např. z hle-
diska kulturní antropologie, sociologie či psychologie, vycházela vždy ze 
zkresleného pojetí magie, např. jako pouhého systému pověr. Existují ovšem 
i „vědecké" přístupy k magii okultisticky pojaté, v nichž jsou tematizovány 
takové problémy, jako je vztah magie k renesanční či romantické filosofii 
přírody, nebo vztah mezi pojmy „Hexerei" a Zauberei", vliv gnosticismu na 
formování určitých pojetí magie apod. V kulturně antropologických pojetích 
magie jde vždy o zjednodušující pojetí předmětu, jak již bylo naznačeno výše. 
Typickým příkladem je formulace rozdílu magie a vědy, kterou podal B. Ma-
linowski (1983): „Věda spočívá na přesvědčení, že zkušenost, úsilí a rozum 
mají platnost; magie spočívá na víře, že naděje nemůže chybit a přání nemůže 
zklamat. Teorie vědy jsou určovány logikou, magie asociacemi idejí, které 
jsou ovlivňovány přáními." To je jen rozvinuté pojetí, které vytvořil již otec 
„vědeckého" pojetí „magie" J.G. Frazer (1922, čes. poprvé 1977), který něko-
lika psychologickými principy vysvětloval praktiky lidového čarodějnictví, 
nikoli však magie. Jsou to pojetí analogická vědeckým pojetím náboženství, 
které je redukováno na tzv. náboženství přirozené a které je chápáno rovněž 
jako systém pověr. Společným znakem takto pojaté „magie" a takto pojatého 
„náboženství" je, že jsou to produkty primitivní mentality, inferiorního myš-
lení. „Magické" se zde vtěsnává do vědecky, tj. v podstatě fyzikalisticky po-
jaté „skutečnosti". Fenomény magie jsou však právě něčím, co je za 
hranicemi vědecky pojaté skutečnosti. A vědecky pojatá skutečnost se opírá 
o pomyslný postulát vnímatelnosti objektů, určované známými smyslovými 
orgány a o možnosti myšleni, určovaného jeho vědecky uznávanými způsoby. 
Avšak lidské vnímání a myšlení, jak se snaží prokázat současný evolucio-
nismus, jsou druhově specifické procesy poznávání, jejichž funkcí je přežití 
a praxe. Takto pojaté lidské způsoby poznáváni jsou však praktickou kon-
strukcí skutečnosti. Tento logický empirismus či konstruktivismus tedy pouze 
vytváří určitý druh skutečnosti, což neznamená, že je jediný možný. Nicméně 
to, co je za hranicemi této „skutečnosti" pokládá za pouhou mystiku či magii, 
tedy za neskutečnost, redukovatelnou na „neskutečné" vize. Svými smysly 
vnímáme věci a jevy jako hmotné objekty a domýšlíme vztahy mezi nimi 
v termínech kauzality, účelu a časo-prostorových relací. Avšak jak toto vní-
mání, tak i toto domýšlení nejsou jediné způsoby poznávání. Co je vnímatel-
ný svět? Je to výsek ze spektra elektromagnetického vlnění, jak je vnímá fyzik 
prostřednictvím svých aparatur, nebo je to svět barevných věcí, tvarů, vůní 
a chutí, jak jej vnímají naše smysly? Je život jen biochemický vzorec nebo 



fyziologický princip? Proslulá teze biskupa Berkeleyho „esse est percipi" -
„být je být vnímán" - neztratila nic ze své platnosti, přiznáme-li si, že naše 
způsoby poznávání svéta se utvářely v jednotě s praktickou činností lidstva 
a že tedy i lidská „skutečnost" je jen jednou z více možných skutečností, 
resp. jedním z více možných aspektů skutečnosti. „Vytváříme si naše vlastní 
vnímání a jeho prostřednictvím naši vlastní skutečnost. Svět, který se nám 
jeví jako ,vnější', není oddělený a vnější je spíše naší skutečností-iluzí" 
(R. Strauch, 1994). 

Stačí tedy uznat, že náš vnímaný a pomyslný svět vytváří jen hranice sku-
tečnosti a že za nimi je skutečnost jiná, transcendence, či skutečnost magická, 
která není pouhou halucinací, ale jen světem nedostupným konvenčním for-
mám poznávání. W.B. Yeates prohlásil, že „magie je vzpourou duše proti in-
telektu", jímž rozumí konvenční způsob myšlení. 

A uznáme-li tento fakt, musíme uznat i marnou snahu věd proniknout svý-
mi metodami poznávání do podstaty tohoto magického světa. Věda tedy ne-
může vysvětlit skutečnou magii, neboť její metodologické principy a její 
metodická výzbroj jsou určeny pro poznávání „skutečnosti" a nejsou s to po-
stihovat to, co je za ní. 

Pozoruhodný je však hlubinné psychologický přístup k problematice magie, 
vycházející zejména z díla C.G. Junga, jehož pojetí se velmi blíží renesanční 
představé o „duši světa": svět psychiky je zcela zvláštní svět, v němž platí 
specifické zákonitosti a který se v lidské mysli promítá množstvím symbolů 
těchto zákonitostí. Nicméně Jung nedospěl k tak radikálnímu panpsychismu 
jako renesanční filosofové přírody. L. Miiller (1989) je jedním z těch, kdož se 
pokusili o hlubinně psychologickou interpretaci magie v její esoterické, nikoli 
jen zprofanované podobě. Jeho základní tezí je: „Magie je komunikace s nevě-
domou duší"; cíl klasické magie, evokace „duchů" se nechá jednoduše, resp. 
„relativně jednoduše" vysvětlit v řeči psychologie. Toto „vysvětlení" pak 
Můller formuluje takto: „Přání umět čarovat a řídit svět myšlenkami, přáními 
a silami vůle, je jedno z nejhlubších toužení člověka", a tak ve stavu úzkosti 
propadá magickému myšlení i velmi racionálně založený člověk, který v tomto 
stavu ztrácí smysl pro logiku a kauzalitu a oddává se nutkavým ceremoniím -
pokouší se zvládnout své problémy „magicko-symbolickým myšlením" spíše 
než racionálním, které ovšem - dodejme - je v určitých případech, např. před 
nejistou budoucností, zcela nefunkční. Lze jím snad zvládnout všechny hrozící 
tragédie? Podle Múllera dále jsou „duchové magie" jen „komplexy, autonomní 
archetypické komplexy kolektivního nevědomí"; jejich obsah prožívá subjekt 
cize a současně jako fascinující a jako oddělení od svého já. V každé kultuře 
vystupují démoni, skřítkové, bohové atd. jako personifikace těchto komplexů 
a jako rituály komunikace s jejich vnějšími projekcemi. Vyvolává-li Goethův 
Faust ducha země, „oživuje síly své duše, které dosud sotva žil" a jsou to „síly 
intenzivně a vášnivě žitého života". 



Tomuto pojetí stojí blízko Crowleyův žák a tajemník Israel Regardie (1979, 
1991) když říká, že „svět magie se v podstatě kryje se světem moderní psy-
chologie", neboť „magie se zabývá onou sférou psyche, které si normálně 
nejsme vědomi". Lépe než okultista Regardie to ale vyjádřil neokultista Jung, 
který spatřoval psychologické kořeny magie v záhadném světě archetypů, 
tedy v kolektivním, nikoli osobním nevědomí. Regardie vztahuje magii pře-
devším ke světu osobních komplexů: např. pocit méněcennosti je personifiko-
ván démonem jménem Soras, který je „planetárním symbolem individuality". 
„Proto lze stav porážky osobnosti, jak zní obecná a hrubá definice pocitu 
méněcennosti, označit jako Soras... Komplex, který se vyjadřuje ve formě 
obecné nejistoty, je démon Jesodu a měsíce, jehož jméno je Hasmodai... Jest-
liže jsou emoce člověka odděleny od vědomí, pak je to vlivem démona Jeso-
du a Merkura - Taphthartharatha". Podle Regardieho je magie založena na 
personifikaci komplexů, jimž dává tvary a jména: „Spočívá v povaze lidské 
psyche připisovat jejím obsahům spontánně lidské vlastnosti a dávat jim jmé-
na" a „oficiální požehnání" pro svou metodu získala magie od C.G. Junga. To 
je ovšem jen velmi povrchní pohled na magii, která je spíše nekonvenční me-
tapsychologií, resp., jak již bylo řečeno, metabiologií, chápeme-li psyche jako 
nositelku života vůbec. 

Metapsychologie typu analytické psychologie C.G. Junga, resp. některé 
druhy transpersonální psychologie, jsou obory, které stojí mezi vědou a ma-
gií. Rigorózně scientisticky orientované vědy tyto směry ostatně zpochybňují 
jako nevědecké. Je však třeba si připomenout, že magie a věda mají zcela 
odlišný předmět, zcela odlišné metody a zcela odlišné poslání. Proto také 
pokud věda zkoumá magii, jak jsem již naznačil výše, nepostihuje její podsta-
tu. Magický a vědecký světový názor jsou prostě dvě odlišné kognitivní struk-
tury, reprezentující dva zcela odlišné světy. Lze je srovnávat, ale nelze říci, že 
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jedna je lepší než druhá, protože se každá týče něčeho odlišného. Tyto základ-
ní odlišnosti ilustruje H. Kem (1942), který hovoří o „biocentrických" (magii 
blízkých) a „logocentrických" (vědě blízkých) kategoriích (viz tabulka na 
předcházející stránce). 

Kern se při příležitosti tohoto rozlišení zmiňuje také o magii: „Mágové 
renesance se snažili o výzkum .sympatií' všeho bytí. Obecný dech života 
(quinta essentia) spojuje všechny jevy a tyto s našimi dušemi. Vše žije ve 
všem a působí na všechno. Existuje, tak to podává Agrippa z Nettesheimu, 
duše světa, ,která vše naplňuje a proniká, vše v sobě podržuje a spojuje'." 

V této úvodní kapitole jsem pouze naznačil čím asi magie je, když jsem ji, 
v rovině velmi obecné, konfrontoval s védou. Naznačil jsem, že je určitou 
metabiologií, resp. metapsychologií, anebo krajně spiritualistickou či transcen-
dentalistickou filosofií přírody. Bližší se zájemce dozví ze studia dalších kapi-
tol, ale již teď budiž řečeno, že velkým tématem magie je „duše světa", ona 
zvláštní dimenze metabiologicky či metapsychologicky pojatého života, kde 
svým způsobem žije vše, co jakýmkoli způsobem je. A protože člověk (mik-
rokosmos) je obrazem vesmíru (makrokosmu), je magie, její doktrína i praxe, 
antropocentrická. To vyjádřil přesně již Agrippa z Netesheimu v jednom ze 
svých dopisů: „In nobis inquam, est ille mirandorum operátor, nos habitat, non 
tartara: sed non sidera coeli. Spiritus in nobis, qui viget, illa facit". 

Ačkoli se nástroje vědeckého poznávání (empirie, pojmově-logické myšle-
ní) a „magického myšlení" od sebe radikálně liší, přesto dochází k určitému 
sbližování vědy a magie, zejména prostřednictvím transpersonální psycholo-
gie. Představitelé tohoto nového odvětví psychologie prosté konstatují na zá-
kladě vlastního pozorování, že určité magické praktiky fungují. Tak např. 
významný představitel transpersonální psychologie S. Grof (1992) o obřadné 
magii napsal následující: „Ačkoli modernímu člověku, vychovanému podle 
tradic materialistické vědy, se to všechno může zdát bizarní, jevy tohoto dru-
hu zasluhují seriózní zájem liberálních vědců". Grof vyslovil dále domněnku, 
že „tyto činnosti patří do psychoidní kategorie" a připouští, že ,je nesmyslné, 
že by takové činnosti, jako uzdravovací rituály a obřady přivolávající déšť 
byly vykonávány opakovaně po celá staletí bez jakéhokoli výsledku". K tomu 
dodává, že byl svědkem „vydatného deště, trvajícího několik hodin", který 
nastal po obřadu vykonaném šamanem jistého kmene mexických indiánů, 
obřadu, „který se konal uprostřed dvouletého období katastrofálního sucha 
v Kalifornii". Věda prostě pozoruje mnohá fakta, která nelze v termínech vědy 
vysvětlit a vtěsnat do jejích modelů skutečnosti. 

Lze tedy připustit, aniž by to byl hřích proti vědě, že vedle empiricko-vě-
deckých fakt existují „nevysvětlitelná" fakta magická. Ostatně víra se uplat-
ňuje i ve védě: existují vědci, a není jich málo, kteří sbírají fakta nebo je různé 
upravují, aby se vešla do jejich apriorně postavených pojetí a fakta, která jsou 
s tím v rozporu prostě ignorují, nebo i popírají. Historie přináší četné případy 



tohoto jevu, např. výsměch Marconiho objevu živočišné elektřiny, Edisonova 
telefonu, meteority byly posměšně označovány za „kameny padající z nebe". 
Rozpory mezi magií a vědu jsou především rozpory metodologické, s nimiž 
korespondují rozdíly ve skutečnosti empirické a skutečnosti magické a rozdí-
ly mezi posláním vědy a magie. 

Magie a náboženství 

Úvahy o vztazích mezi magií a náboženstvím jsou zatíženy nejednotným 
pojetím prvého i druhého fenoménu a zvláště jejich geneze. F.G. Frazer (1890) 
soudil, že náboženství se vyvinula z magie, což by předpokládalo, že v magii 
jsou zárodky náboženství a v náboženství že setrvávají magické prvky. Tako-
vým typicky nábožensko-magickým aktem je mše svatá. Společným prvkem 
je rituál, ale v náboženství je více pasivní odevzdanosti, magie má v sobě prv-
ky akční ve větší míře, dokonce zahrnuje prvek imperativní. V magii lze expe-
rimentovat, v náboženství nikoli. Magické má proto v sobě více evidence, než 
náboženská víra, která je založena na více či méně labilní jistotě subjektivních 
pocitů. Pokud se setkáváme s úvahami o vztahu magie a náboženství, vychá-
zejí obvykle z etnologických nebo kulturně antropologických hledisek, která 
fenomén magie deformují, jak již bylo naznačeno. To ovšem platí i pro vědec-
ké pojetí náboženství, které je obvykle sociologizující nebo psychologizující 
a tak fenomén náboženství zplošťuje, pokud jej nebere jen jako tzv. nábožen-
ství přirozené; zjevené náboženství takového druhu, jako je katolicismus, se 
vědeckému přístupu zcela vymyká, pokud není apriori nahlíženo ateisticky. 
Pravdu má zřejmě Mircea Eliade, když říká: „Náboženský fenomén lze postih-
nout jako takový jedině pod podmínkou, že ho budeme chápat v jeho vlastním 
způsobu bytí, což znamená, že ho budeme studovat měřítkem náboženským." 
To však neznamená, jak soudil A. von Harnack, který měl ovšem na mysli jen 
náboženství křesťanské, že kdo je protestant, jako byl Harnack, ví co je křesťan-
ství vůbec. Ani esoterické pojetí vzniku magie není jednotné, a proto nelze 
určit, zda se náboženství vyvinulo z magie či naopak. Avšak z hlediska času lze 
říci, že mají různé zdroje zjevení či různé prameny historické. Historický po-
čátek křesťanství souvisí především s vystoupením Ježíše Krista a s kanonizací 
biblických spisů. Historický počátek magie je v nedohlednu. 

Podle svědectví evangelií konal Ježíš zázraky a byl tedy mág, ale křesťanští 
teologové by ho rozhodně nezařadili do téže kategorie divotvorců-mágů jako 
byli Zoroaster, Apollonius z Tyany, Ostanes a další, ale nutně by tam museli 
zařadit původně egyptského mága Mojžíše. Křesťanství tím, že vytvořilo práv-
ní pojem „crimen magiae" (zločin magie) připustilo existenci magie a potvrdilo 
ji pěstováním démonologie a exorcismů. Křesťané tedy nutné věří v magii 
a mágové mají nutně nějaký druh náboženské víry. Eliphas Lévi vyjádřil tento 



vztah následujícími slovy: „Poněvadž římské náboženství jest hierarchicky 
pokračování magie, odsuzuje čaroděje jako nediplomované soutěžníky a musí 
je také odsuzovati, poněvadž katoličtí kněží jsou jedinými opravdovými čaro-
ději; zaklínají samotného boha a nutí ho, aby sestoupil na jejich oltáře, odpouš-
tějí hříšníkům, ruší jedním slovem odsudky k věčné smrti, podle libosti otevírají 
nebe neboje zavírají a určují o věčnosti." Na jiném místě své Knihy zasvěcení, 
odkud je předchozí citát, pak Eliphas Lévi říká: „Okultní vědy pramení ze skry-
té teologie, kabbaly, zasvěcují do tajemství obřadné taumaturgie, která odpo-
vídají svátostem církve... nelze učit okultním védám, aniž by se mluvilo 
o náboženství." S kabbalou má katolická teologie společnou démonologii a an-
gelologii, společně s ní věří v moc Slova. V tomto smyslu existují úzké vazby 
mezi magií a náboženstvím, ale je velmi obtížné zobecnit je a formulovat, 
máme-li k dispozici jen povrchní a nejednotné pojetí magie i náboženství. 

Náboženství i magie vycházejí z předpokladu „prapříčiny příčin": „Nebylo 
a nebude nikdy rozumové bytosti, která by dovedla vysvětliti jev života bez 
existence ducha. A není ani logické zdůvodňovati bytí ducha náhodou, kterou 
neumíme v tomto světě železných zákonů přírodních ani realizovati, ani defi-
novati bez předpokladu podstatné příčiny (Jan Kefer)." Magie a náboženství 
jsou dvě různé, ale často se stýkající cesty člověka k transcendentnu. 

Magie v užším smyslu 

V širším pojetí se pojem magie v podstatě významově kryje s pojmy okultní 
(skrytý), resp. esoterní (vnitřní). To je patrné zejména v německé romantické 
filosofii přírody (Carus a další), kde magické rovná se v přírodě skryté. Skry-
tým se zde rozumí empirické vědě, založené na pozorování příčin a účinků, 
nepřístupné. Odhalení magického je tak vázáno na užití metody, která je empi-
rické vědě cizí. Vědecké pojmově logické myšlení je zde postaveno proti ma-
gickému myšlení; kauzalita a logika je zde postavena proti principům analogie, 
signatur a korespondencí. Zatímco věda hledá v přírodě měřitelné proměnné, 
magie v ní zjišťuje běžné zkušenosti nepřístupné síly. Výrazně tyto rozdíly 
charakterizoval již Pico della Mirandola: magie vysvětluje to, co se označuje 
jako zázrak, je to poznávání podstaty jevů, které označujeme za nadpřirozené 
- pojem nadpřirozena je však historicky relativní. Obecně řečeno, v magii jako 
určité filosofii přírody jsou obsažena vědě nepřístupná tajemství. Proto v širším 
pojetí magie zahrnuje všechny dílčí nauky, jejichž předmětem jsou různé as-
pekty těchto tajemství, jako je alchymie, astrologie, divinační metody atd. Tak 
je také magie pojímána většinou jejích historiků, např. jeden z nich, J. Ennemo-
ser (1844) zahrnuje do svých dějin magie i „magnetismus" (mesmerismus). 

V užším smyslu je však magie chápána jako jeden z oborů okultních či 
okultně esoterických nauk. Z tohoto užšího pojetí magie také vychází tato 



práce. Předběžně mohu toto užší pojetí magie formulovat takto: předmětem 
magie je ceremoniální komunikace s okultními bytostmi, označovanými jako 
duchové, praktické využívání této komunikace a používání prostředků, které 
to umožňují. Podrobněji bude toto vymezení charakterizováno ve druhé části 
této knihy, kde bude vysvětleno čím tyto bytosti jsou, jaké jsou jejich druhy, 
vlastnosti, síly a prostředky styku s nimi a jejich ovládání a využívání. 

Filosofické aspekty magie 
Magie není zajisté empirickou védou a ani jí nechce být; má jiné poslání 

a neusiluje o obecné využití svých poznatků, je to záležitost více či méně sou-
kromá, ale má ovšem svou vlastni empirii. Pokud byly podávány „vědecké" 
výklady magie, nešly na podstatu věci, jak jsme již ukázali, zabývaly se jen 
její pokleslou formou, lidovým čarodějnictvím a měly hypotetickou povahu 
podávanou v často sporných pojmech. Magie má ovšem své filosofické as-
pekty, avšak není jednotný názor na to, co je předmětem filosofie, ani na její 
metodu, tedy na to, co filosofie vlastně je, co má svými výroky vyjádřit. 
Magie předpokládá existenci sil, které vědy ani filosofie neznají a skutečnosti, 
které jsou vědám i konvenčním filosofickým systémům cizí. Základní fi-
losofickou otázkou magie je, zda její obraz světa zahrnující existenci mimo-
lidských bytostí a bytostí vytvořených lidskými psychickými hnutími - v tom 
lze shledávat jakousi ontologickou zvláštnost magie - je možný, nebo a priori 
vyloučený. Věda se vůči magii často chová tak, jako by tento obraz světa byl 
a priori vyloučený a jako by jedinou skutečností bylo to, co je vnímatelné 
známými smysly, případně s použitím fyzikálních nástrojů takového vnímání. 
Pokud věda na takovém pojetí skutečnosti trvá, je to jen druh vědeckého před-
sudku a je jí nutno připomenout, že svět vědy je určitým druhem konstrukce 
a jako takový není jediný možný. To, co lze označit za skutečnost, daleko 
přesahuje hranice vnímatelnosti i pomyslu. Pak tu ovšem vystupuje další 
a základní otázka vůbec, co je to vlastně skutečnost? 

Magie je určitým druhem zjevení určité soustavy dogmat, jehož prameny 
jsou legendární a jsou umisťovány do dalekého dávnověku. Existuje ovšem 
několik pojetí vzniku magie a její podstaty, avšak ani jedno z nich nemůže 
být upřednostňováno před ostatními pro nedostatek spolehlivých hodnotících 
kritérií. Magie se mohla vyvíjet ze zvláštních schopností „třetího oka" člo-
věka prehistorických dob, ale může také mít svůj původ v mimozemské 
nebo zvláštní, dávno zaniklé pozemské civilizaci atd. Vedle magie dogma-
tické existuje ovšem i magie přirozená, která má co činit se silami sice nezná-
mými empirickým vědám, ale projevujícími se ověřitelnými účinky. Věda 
může sice vysvětlovat účinky určitých forem očarování strachem oběti, kte-
rá v očarování věří, ale nemůže zcela spolehlivě vyloučit i působení jiného 



činitele. Účinky, které jsou magickou cestou vyvolávány v pozemském dění 
jsou vždy přirozené, ale to neznamená, že jsou vyvolávány známými činiteli. 
Jiné projevy magie souvisí s dimenzemi lidské osobnosti, které současná bio-
logie, resp. antropologie a psychologie dosud nezná a svými metodami ani 
poznat nemůže. Chápeme-li filosofii jako hledání podstat či posledních pří-
čin, můžeme říci, že magie jde v tomto hledání dále než dosavadní konvenční 
vědecké a filosofické systémy a že k tomu používá specifických metod, které 
zde již byly charakterizovány. V tomto smyslu je magie druhem meta-fyziky, 
meta-biologie a meta-psychologie. Základní filosofickou tezí magie je, že vše 
jsoucí, tj. vše, co jakýmkoli způsobem je, je živé a že podstata světa je du-
chovní. Avšak pojmy života a duchovna mají v magii svůj specifický význam, 
který jen zčásti vyjadřuje konvenční pojetí těchto pojmů. Avšak např. sám 
pojem života má své biochemické, klinicko-medicínské a jiné aspekty, které 
vyjadřují jeho podstatu, např. klinickou, ale nikdy ontologickou. Vše jsoucí 
bytuje podle magie způsobem, který nelze postihnout ani jazykem věd, ani 
jakéhokoli filosofického systému. Proto magie vyjadřuje bytnost svých tran-
scendentních entit zcela specifickou „řečí" symbolů. Objevy ve fyzice sub-
atomámích částic vedly ke zpochybnění platnosti dosud platného pojetí světa, 
který se dnes již nejeví jako obrovský mechanismus, ani dualisticky jako svět 
materiálních a nemateriálních fenoménů, nýbrž jako duchovním činitelem 
organizovaný a účelně organizovaný řád a toto pojetí je velmi blízké již kla-
sické magii: magie je v tomto smyslu filosofií dokonalé jednoty všeho jsoucí-
ho, které tvoří řád, v němž tvořivé i ničivé síly jsou funkcí vyšších úrovní 
tvořivosti a projevy běžného života. Proto např. to, co chápeme jako smrt, je 
jen prahem vstupu do nové formy života, který je jevem meta-biologickým. 

Magie nepopírá užitečnost a význam empirických věd, zpochybňuje pouze 
aroganci některých jejich představitelů, s níž si činí nárok na jedině možné 
pojetí světa a skutečnosti. Věda se již mnohokrát zmýlila - připomeňme si zde 
jen případ výroku francouzského akademika, který prohlásil Edisonovo před-
vádění mikrofonu před francouzskou akademií věd za „nejapný podvod bri-
chomluvce" - a v některých védách neexistuje ani jednotné paradigma jejich 
předmětu. Přijmeme-li relativismus vědeckého poznávání dokazovaný histo-
rií věd, není magický obraz světa ničím absurdním, ani méněcenným. Je to 
obraz světa vědám skrytých sil a principů jejich působení. Fyzik W. Pauli 
a psychiatr C.G. Jung zdůraznili, že kauzalistické pojetí dění by mělo být 
doplněno principem akauzálních souvislostí, který nazvali principem synchro-
nicity. Tím zpochybnili absolutní vědeckou víru v pevnost základního staveb-
ního kamene vědeckého obrazu světa, v princip kauzality. Existují smysluplné 
souvislosti kauzálně nespojených událostí, které poukazují na jejich transcen-
dentní relace a smysl. 

Příklad synchronicity ilustruje následující Jungův případ: zabýval se kdysi 
jistým pacientem, panem X, který vykazoval určité emoční problémy, které se 
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zdály mít spíše organický původ, a proto pacientovi doporučil návštěvu pří-
slušného lékaře. Pan X to učinil, ale před operací, které se měl podrobit, ze-
mřel na srdeční kolaps - Jung o této události nevěděl. Mezitím volala Jungovi 
manželka pana X, pani X a vzrušeně se ho dotazovala, zda je její manžel vážně 
nemocen. Jung seji snažil uklidnit a zeptal sejí, proč mu položila tuto otázku. 
Pani X odpověděla, že na rám okna u jejich ložnice usedlo hejno ptáků. Totéž 
se stalo před mnoha léty, když umíral její dědeček a totéž se stalo i tehdy, když 
umíral její otec - vysvětlila paní X Jungovi svůj dotaz - hejno ptáků na okně 
ložnice se jí stalo signálem smrti blízké osoby a stalo se to i v tomto případě. 
Je samozřejmé, že ptačí hejno smrt nezpůsobilo, ani není smrtí přitahováno, 
není tu žádný vztah příčiny-ůčinku, nicméně nějaký vztah tuje: časové setkání 
nekauzálních událostí, které mají společný smysl; je to „smysluplná náhoda". 
Synchronicita poukazuje na to, že fyzikální obraz světa je nutno doplnit 
o koncept osobního smyslu, resp. o princip „akauzální uspořádanosti" světa. 
Svět psychiky, který Jung pokládá za komplexní fenomén sui generis je urči-
tým způsobem propojen se světem fyzikálních jevů. Jevy synchronicity ne-
jsou nijak zvláštní, ale většinou proběhnou, aniž bychom si jich povšimli. 
Radu případů synchronicity, které se zčásti přihodily historickým osobnostem 
sebral švýcarský psychoanalytik Arnold Mindel (1976) a o systematickou 
analýzu tohoto fenoménu se nejnověji pokusil významný kanadský fyzik 
F. David Peat v pozoruhodné knize „Synchronicity" z roku 1987. Není zde 
však dost místa na to, abychom se jeho výkladem zabývali. Jde nám ostatně 
spíše jen o to, abychom ukázali, že existují jisté mosty mezi magií a vědou a že 
apriorní odmítání magie jako pouhé fantasmagorie je příliš laciné. Magie je ve 
své podstatě ne-vědecká, ale to neznamená, že její fenomény jsou neexistující, 
ne-existují pouze ve fyzikalisticky, resp. konstruktivisticky zjednodušeném 
obrazu světa. 

Významný astrofyzik, spoluzakladatel „Římského klubu", sdružujícího du-
chovní elitu současného světa, univ. prof. Erich Jantsch (1979) dospívá ve 
svém vysoce ceněném díle k závěru, že kosmos je sebeorganizující se systém 
duchovní podstaty: „Duch se jeví jako dynamika sebeorganizace v mnoha ro-
vinách, jako dynamika, která sama evolvuje. V tomto ohledu jsou dějiny příro-
dy vždy také dějinami ducha. Sebetranscendence, evoluce evolučních procesů, 
je duchovní evoluce. Neodehrává se ve vakuu, nýbrž se manifestuje v sebe-
organizaci materiálních, energetických a informačních procesů. Tím je zrušen 
onen dualismus ducha a hmoty, který ve svých hlavních proudech razilo západ-
ní myšlení více než dvě tisíciletí dlouho... V sebetranscendenci zahrnutí no-
vých rovin sebeorganizace - nových duchovních rovin - orchestruje se vědomí 
stále bohatěji. V nekonečnu spadá v jedno s božským. Idea boha tu nestojí jako 
etická norma nad evolucí a mimo ni, nýbrž je ryze mysticky vložena do rozvoje 
a sebeuskutečňování evoluce." Tyto výroky ukazují, že mezi magickým poje-
tím světa a jeho některými současnými modely není až tak velký rozdíl. 
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PŮVOD MAGIE 
Úvod k tématu 

Magické fenomény zahrnují velmi širokou oblasti od lidového čarodějnic-
tví, přes šamanismus až k vysoké magii, jsou spjaty s náboženstvím a mysti-
kou, s megalitickou kulturou a s řadou dalších záhadných jevů. Je proto těžké 
dopátrat se jejich historického původu, jsou staré jako lidstvo samo. Pokud po 
původu magie pátrají kulturní antropologové, omezují se fakticky jen na lido-
vé čarodějnictví, pokud to činí okultisté, odvolávají se na různá více či méně 
symbolická sdělení z různých, více či méně důvěryhodných pramenů. Jak 
jsem zde již naznačil, s magií je tomu podobně jako s náboženstvím: analogií 
přirozeného náboženství je magické myšlení přírodních národů, analogií zje-
veného náboženství či náboženství proroků je vysoká magie. Jako posvátné 
a skryté vědění, předávané spíše ústné a skryté v nedostupných a symbolic-
kou řečí písma i tvarů (architektura, skulptura) zahalených obsazích má i skry-
tý původ. Proto o původu magie existují jen více či méně důvěryhodné 
domněnky. 

Tyto domněnky lze třídit do dvou kategorií: jednu z nich reprezentují le-
gendy o původu magie, druhou názory, které vyslovili různí znalci, spíše ča-
rodějnictví, než magie. Některé teorie o původu magie, jako je např. teorie 
„třetího čelního oka" mají blíže k legendám, než k vědeckým teoriím. Zařadil 
jsem ji proto do podkapitoly o legendárním původu magie. 

Některé pokusy o vědeckou historii magie, např. L. Chochoda (1971), ma-
gii a čarodějnictví rozlišují. Jmenovaný autor říká „čarodějnictví není magie" 
a zahrnuje do svých dějin magie obojí, ale toto rozlišování zachovává. Poku-
sím se postupovat obdobně, ale omezím se na dominantní osobnosti a směry 
v dějinách magie na Západě. Ta se vyvíjela v úzké souvislosti s astrologií, 
alchymií a kabbalou, která však bude dále jen naznačena. 

Legendy o původu magie 

Ponecháme-li stranou kulturně antropologické pojetí magie, její podstaty 
a jejího původu, které je v podstatě teorií lidového čarodějnictví, tj. lidsky 
deformované, pokleslé magie, je mezi okultisty rozšířeno několik legend 
o původu magie v tom smyslu, jak ji zde podáváme. Pokusím seje nyní struč-
ně uvést. 



1. Magie byla vědou a technologií vyspělé kultury, která ztrátou kontro-
ly nad magickými silami zanikla. Za takovou kulturu je obvykle pokládána 
Atlantida, ale hovoří se o více zaniklých magických kulturách (např. lemur-
ské a dalších). Před zánikem Atlantidy, který byl předvídán, tamní mágové 
tuto zemi opustili a usadili se v jejích koloniích, mezi něž patřil zejména 
Egypt. Zde dále pěstovali magickou kulturu a magii, ale chránili její poznatky 
jako největší tajemství, aby se i tady neopakovala zkáza jejich vlasti. Tajem-
ství magie byla sdělována jen vybraným jedincům, kteří museli projít přísný-
mi zkouškami, jichž absolvováním prokázali, že jsou hodni, aby byli 
zasvěceni do tajemství magie a dalších esoterních věd. Mágové, mistři a je-
jich žáci vytvářeli uzavřená společenství, jakož i kněžskou kastu, která ovlá-
dala zemi i politicky. Tak je za zemi, z níž se šířila magie, pokládán Egypt, 
který však magii převzal z Atlantidy. Z Egypta se magie šířila do Akkádie, 
resp. Sumeru, do Izraele, severní Afriky a řeckým prostřednictvím v době 
kolonizace Egypta Řeky, stejně jako alchymie, se pak magie dostala i do Ev-
ropy. Tam se šířila i přes arabskou část Španělska. 

Vedle této magie existovala zřejmě i její přirozená forma, která souvisí 
s archetypickým, resp. instinktivním pojetím magického. To je u přírodně žijí-
cích národů vyjádřeno termínem „mana", jímž se označuje magický vliv urči-
tých věcí, jako jsou např. určité druhy stromů a kamenů a víra v jejich vliv. 
Dalším zdrojem mohl být instinktivní animismus, který je podle některých 
religionistů také východiskem, resp. praformou náboženství. Někteří lidé pak 
méli a rozvíjeli v sobě z generace na generaci magické schopnosti, jak o tom 
svědčí šamanismus. Magie byla spojena s přirozenými archaickými schop-
nostmi lidské psychiky (magické myšlení). 

2. S těmito hypotézami souvisí další pojetí původu magie, které, mimo jiné, 
hlásal mnichovský paleontolog Eduard Dacqué koncem dvacátých let našeho 
století. Podle něho magické schopnosti člověka prehistorických dob komuniko-
vat s démonickými prasílami přírody vycházely z „třetího oka", orgánu ležícího 
uprostřed čela, který umožňoval přímé vnímání astrální dimenze. Postupným 
odcizováním se člověka přírodnímu způsobu bytí tento orgán postupně funkčně 
degeneroval, až člověk tuto schopnost bezprostřední komunikace s přírodně-
démonickým ztratil. Tato schopnost zůstala jako atavismus zachována jen ne-
mnohým osobám, které jsou s to vnímat astrál. Třetí oko ustupovalo do nitra 
lebky a jeho pozůstatkem je dnes stále ještě poněkud záhadná epifýza. Je pozo-
ruhodné, že koncentrací na epifýzu lze za jistých podmínek dosáhnout vymís-
tění astrálního těla. Dacqué vytvořil také hypotézu, že se živočišstvo vyvíjelo 
nikoli z jakési prabuňky, nýbrž jako řada typů, které postupně procházely jed-
notlivými vývojovými stádii. Tak např. existovalo kdysi ještěří stádium vývoje 
člověka apod. Pohádkové bytosti pak v tomto smyslu nejsou produkty fantazie, 
ale vzpomínkami na skutečné formy existence člověka, které jsou dochovány 
i ve staré literatuře, např. v eposu o Gilgamešovi, kde vystupuje člověk-škor-



pión. Rudimenty třetího oka lze najít u určitého druhu zvířat a obrazy člověka 
s třetím okem jsou, podle Dacquého, doloženy i archeologicky. 

3. Existuje posléze další legendární pojetí původu magie, které se odvolává 
na apokryfní Henochovu knihu, objevenou r. 1773 v Etiopii, v níž se, v jed-
nom jejím dílu, hovoří o andělích, kteří přitahováni krásou lidských žen, se-
stoupili k nim na zem v počtu dvou set na vrchol hory Hermon. „Vcházeli" 
pak k ženám a „učili je kouzlům, zaříkáním a řezání kořínků a dřev a vyjevili 
jim byliny". S těmito ženami pak počali pokolení obrů, které se posléze zvrh-
lo a obrátilo proti nim. Odtud není daleko k hypotéze, že těmito „anděli", 
kteří sestoupili z nebe k „lidským dcerám", byli kosmonauti z jiné planety 
a že tedy magie má původ mimo naši planetu. Taková hypotéza byla však 
dosud jen naznačena, nikoli propracována. 

S uvedenou pasáží Henochovy knihy, kde se hovoří o pokolení obrů zplo-
zeném anděli s lidskými ženami však souvisí teorie Denise Saurata (1954) 
o pokolení obrů, které existovalo na naší planetě, ale v rozporu s Henochovým 
textem je spojuje s obdobím „zlatého věku". Saurat své dílo nazval příznačně 
„Atlantis a vláda obrů" a založil je na kosmologických, ale i mytologických 
a jiných studiích a na poznatku, že na celém světě jsou rozšířeny legendy 
o vládě obrů na naší zemi. Saurat se odvolává i na úlomky kostí, které by-
ly nalezeny na Jávě, v Číně a v Transvaalu, na kamenné nástroje, naleze-
né, mimo jiné i na Moravě, na zříceniny a sochy v oblasti jihoamerického 
Tiahuanaku, které poukazují na vztah k bytostem obrovité velikosti (vyso-
kých 3-4 metry). Saurat jde dokonce tak daleko, že na pochybnou podporu 
své teorie si bere proslulou kabbalistickou knihu „Zohar" a cituje z ní: „Když 
Bůh stvořil svět, zvážil na vahách to, co dosud nebylo zváženo. Předtím nepo-
hlíželi lidé jedni druhým do tváře, to znamená: spojování manželů se nekona-
lo způsobem podobným dnešnímu." Saurat z této a jiných pasáží „Zoharu" 
záhadně vysuzuje, že existovalo preadamitské lidstvo, které bylo odsouzeno 
k zániku: to byla civilizace obrů, která byla zničena pádem měsíce na zem 
v období třetihor; to je údajně potvrzeno v I. svazku „Zoharu", kde se hovoří 
o „předlidských obyvatelích" země „Arqua". Rabbi Yossé zde rozmlouvá 
s jedním z obyvatelů této země, který se přišel podívat jak žijí jiní lidé. Podle 
Saurata to, co bylo v kabbalistických textech napsáno, je jen zlomek toho, co 
bylo předáváno ústně. Podle tohoto francouzského paleontologa existovaly na 
konci prvohor obří živočichové a obří rostliny; tento gigantismus existoval za 
jiné konstelace Země a Měsíce, Země byla zbavena tíže. Na sklonku druho-
hor existovali obří lidé, ale současně se měnily podmínky kosmického záření, 
a to zejména poté, kdy se Měsíc zřítil na zemi a změnila se gravitace, ale 
jedná se tu o jiný Měsíc, než je ten, který teď známe. O obrech hovoří ostatně 
na řadě míst i bible (Deut. 3, 3-11; Jošua 12, 13, 15, 17; Numeri 13; Job 26, 
5 a další); kniha Samuelova (2; 21, 16) uvádí jména zbylých obrů a kniha 
Genese (6, 1-4) říká: „A byli obři na zemi v oněch dobách..." 

KNIHOVNA 
k r o m ě ř í ž s k a 



Co víme o dějinách člověka? Není tomu tak dávno, co denní tisk přinesl 
zprávu označenou jako „Revoluční nález". Citujeme: „Pozůstatky člověka 
z doby před 3-4 milióny let objevila v afárské oblasti poblíž řeky Havaš ve 
východní Etiopii americko-francouzsko-etiopská archeologická expedice. 
Tento nález znamená revoluční změnu v názoru na původ člověka. Datum 
jeho vzniku se tak posouvá o 1,5 miliónu let zpět, protože nalezené zbytky 
lebky jsou o tolik let starší než fosilie nalezené dr. Leakeyem u Rudolfova 
jezera v Keni." Pozoruhodné není jen nepředstavitelné stáří lidstva, z jehož 
dějin známe jen nepatrný úsek, ale, mimo jiné, i to, že na Novém Zélandu žije 
tříoká ještěrka nazývaná tuatara. 

A tak lze přijmout názor novodobého theurga, českého badatele v oblasti 
magie Jana Kefera, který vyslovil ve své „syntetické magii": „Původ magie 
jest zahalen rouškou tajemství dávnověku, jako vše, co se týká původu člově-
ka, jeho myšlenky a jeho díla. Jest však jisto, že všude, kde se objevuje popr-
vé člověk, jest již provázen představou magického." 

Ať už je původ magie jakýkoli, je dále jisté, že fenomén magie je transkul-
turální, že se objevuje ve všech kulturách a je variován jen jejich rasovou 
základnou. Ale mnohé svědčí také o tom, že magie má zřejmě dva prameny: 
1. dnes již dávno ztracenou přirozenou způsobilost k magickému myšlení, 
které otevíralo člověku dávných dob jiný pohled na svět a bylo patrně spojeno 
i se způsobilostí komunikovat se světy dnes již naší empirii cizí - to byl pre-
historický „homo mágus"; 2. magie jako systém utajovaného učení, předáva-
ného za přísných podmínek výběru z generace na generaci přímým zasvě-
cováním, jehož pramenem je patrně zaniklá kultura. To je vyjádřeno ve dvou 
základních formách dnešní magie: šamanismu, resp. lidové magii čarodějů 
a vysoké magii esoterních spolků, z níž to, co je veřejně dostupné, je jen 
zlomkem toho, co je známo. 

Historický původ magie 

V úzkém spojení s magií jsou kultury, které vznikaly s pohybem lidí z cen-
tra Asie a se vznikem nových sídlišť. Tento pohyb probíhal ve čtyřech základ-
ních směrech: do severní Evropy, Číny, Indie a Mezopotámie. Zastavíme se 
u tohoto posledního směru, Mezopotámie, protože má patrně nejužší vztah, 
resp. je základní zdrojem západní magie. V Mezopotámii, zemi ležící mezi 
řekami Eufrat a Tigris, vznikala kultura, která se dále šířila do Egypta. Asi tri 
tisíce let př. n. 1. vznikla kultura sumerská a asi 2330 let př. n. 1. kultura akkad-
ská, asi 2000 let př. n. 1. pak říše Babylónská, na severu pak Asýrie. Na tros-
kách babylónské říše pak vznikla Persie (dnešní Irán). Za Chaldeu je 
označována novobabylónská říše, vzniklá ve 12. stol. př. n. 1. Budeme nejprve 



hovořit o Babylónii, pro jejíž náboženství je charakteristické množství měst-
ských bohů a velmi diferencovaná démonologie. 

Mnoho okultistů považuje Babylónii za pravlast magie a téměř všichni 
ji považují za zemi, kde v souvislosti s tzv. „astrálním náboženstvím" (ví-
ra v předurčenost lidského osudu, který souvisí s polohou hvězd), byly po-
íoženy základy západní astrologie. Na území Babylónie vznikl kolem roku 
2750 př. n. 1. pro okultismus velmi významný epos o Gilgamešovi, k němuž 
se ještě vrátíme. V proslulé knihovně krále Asurbanipala v Ninive byla obje-
vena sbírka destiček s čarodějnickými formulemi, psanými klínovým písmem, 
která, kromě jiného, umožnila rekonstrukci babylónské démonologie. 

Vraťme se však nejprve ke Gilgamešově eposu. Mnichovský paleontolog 
E. Dacqué (1928 a jindy) v něm spatřoval důkazy o magickém založení pra-
člověka a K. Aram (1929) o něm říká: „Celý mýtus je až po svůj nejvnitřnější 
obsah napojen magií v řeči předlogických časů." Je zde, kromě jiného, na-
značen „snový stav lidského vědomí", tedy jakýsi mentální prastav spojený 
s magickým myšlením, který spolu s „třetím čelním okem" umožňoval teh-
dejším lidem přímé nazírání a přímou komunikaci s přírodními silami, které 
dnes označujeme jako okultní. Bylo to ono období, o němž se říká, že bylo 
dobou, kdy „bohové chodili mezi lidmi". Také Oanes, který se objevuje na 
různých tabulkách, je „fyzický odraz metafyzického praobrazu člověka" 
(Aram). Citovaný autor uvádí, že připomíná egyptskou knihu o Apofisovi, 
kde rovněž vystupuje téma tajemného magického oka. Had „ureus" umístě-
ný na čele jednoho z bohů „byla symbolická náhražka za ztracené čelní oko 
as ním spojené schopnosti" (Aram). Jedná se zde o symbol transcenden-
tálních (magických) schopností pračlověka, které, podle Arama, potvrzují 
i pohádky z Tisíce a jedné noci, ale i nordické a další pohádky. Epos o Gilga-
mešovi obsahuje řadu z okultistického hlediska pozoruhodných pasáží. Pře-
devším je to Gilgamešův průvodce, s nímž jde hrdina eposu „ruku v ruce" do 
„země živého" pokácet cedrový les, který střeží Chuvava. Tím průvodcem je 
Enkidu, „ve stepi zrozený" a s gazelami živící se travou, ale obdařený „Ninur-
tovou silou" (tj. silou „pána země"). Je to Gilgamešovo magické alter-ego, 
které se probudilo až v boji s Chuvavou? Další pozoruhodná pasáž, která 
nepochybně potěšila Dacquého, se týká lidí-škorpiónů, s nimiž se Gilgameš 
setká na cestě k pohoří Mašu, které leží na konci světa, a jehož „ňadra až 
k podsvětí sahají" (jeho bránu střeží „škorpióni-lidé"). Gilgameš hledá věčný 
život a setkává se přitom s různými vrstvami své osobnosti. 

Chaldejské „astrální náboženství" nesouvisí jen s astrologií, ale také s dé-
monologií: štěstí a neštěstí lidí nejsou náhodné, ale jsou určovány démony, 
kteří pocházejí z hvězd a lze předem určit jejich vliv. Babylónská, resp. chal-
dejská démonologie je však složitější. Dobří a zlí démoni reprezentovali různé 
druhy destruktivních přírodních sil, počínaje choroboplodnými činiteli, až po 
ničivé bouře, smršti, požáry atd. Démoni moru a horečky např. byli nazýváni 



Namtar a Idpa, démon „nočního výlevu semene" se nazýval akkadsky Utlal, 
asyrsky Lilu a jeho hebrejskou obdobou je nepochybné Lilith, která podle 
kabbalistů svedla Adama. Již babylónská démonologie naznačuje, že jména 
bohů a démonů jsou dynamogenní slova, nezbytná při jejich vyvolávání, kte-
ré má usměrnit jejich činnost, ať už k dobrému, nebo ke zlému. V Babylónii, 
a to také v souvislosti s její démonologií, bylo také rozšířeno zhotovová-
ní talismanů (talismanická magie), založené na kombinaci obrazové magie 
a slov. Babylónská magie, tak jako magie u jiných národů, je úzce spojena 
s náboženstvím a spočívá na určitých představách o nadpřirozeném světě 
(F. Lenormant 1874). 

Persie, která vznikla na troskách babylónské říše (dnešní Irán) přispěla 
zejména k vytvoření obrazu mága (mágové jako kasta kněží-divotvorců). 
Samo slovo magie, jak již víme, je odvozeno z názvu příslušníka této sekty. 
Perský náboženský zoroastrismus pak přispěl magickému pojetí světa svým 
výrazným dualismem, rozlišením boha světla, Ormuzda, a boha temna Ahri-
mana, pojetím světa jako neustálého boje dobra se zlem. Také zde nacházíme 
příbuznost jmen démonů, např. démon hněvu a ničení byl zde nazýván Ešma-
deva a je to židovský Ašmodaj a křesťanský Ashmodeus. Podle posvátných 
knih zoroastrismu (sedmnáct žalmů - Gathas) a sbírky knih zvaných Vendi-
dad, které jsou sbírkou „antidémonické lidové moudrosti" (K. Seligmann 
1948), si lze učinit určitý obraz o perské démonomagii. Např. 17. kapitola 
sbírky knih Vendidad přináší předpis o magickém použití nehtů a vlasů při 
vyvolávání duchů mrtvých. 

- Zoroaster se zeptal Ahura Mazdy (Ormuzda): „Ó Ahura Mazdo, ty velký 
dobrotivý duchu, stvořiteli viditelného světa, svatý, jaký je nejsmrtelnější 
čin, jímž by člověk posílil zlou, ničivou moc daevů obětí, kterou by jim 
nabídl?" 

- Ahura Mazda odpověděl: „Tehdy, když člověk vloží jeho vypadlé nebo od-
střihnuté vlasy nebo nehty do díry nebo škvíry." 

Další postup pro jistotu neuvádím, ale jedná se v podstatě o čarováni pro-
střednictvím voltů, které je vůbec nejrozšířenější metodou černé magie, pěs-
tované na celém světě. Uvádím však dále výňatek zaklínání, které je nepřímé, 
zaklíná vlastně ducha, který má sám zaklínat zlého démona: 

„Zlého boha, zlého démona, 
démona pouště, démona vrcholku hor, 
démona moře, démona bažiny, 
zlého génia, násilného Urruka, 
sebou samého zlý vítr, 
zlého démona, který napadá tělo, který otřásá tělem -
duchu nebes zaklínej ho! 
Duchu země zaklínej ho!" 



Archeologické nálezy v Babylónii poskytují především přímé dokumenty 
0 čarodějnictví, tj. zlidovělé a více či méně deformované magii. Zeměmi, 
s nimiž je spojována vysoká magie jsou Persie (Zoroaster) a Egypt (Imhotep, 
rádce krále Džosera, stavitel a lékař z období kolem roku 2600 př. n. 1., který 
byl zbožštěn). Podobně jako v Persii, byla i v Egyptě od prehistorických dob 
vysoká magie vyhrazena zvláštní kastě kněží-mágů a úzce spojena s nábožen-
stvím, ale i politikou. Ve starém Egyptě byla magie pěstována především 
k účelům zvédným a ochranným (zvi. posmrtného života). Odtud také spojení 
magie s talismanologií a s pohřebními obřady. Okultisté, ale nejen oni 
(M. Weissen-Szumlanska 1965), spatřují původ egyptské kultury a tedy 
1 magie v legendární Atlantidě. Egypt byl údajné kolonií Atlantů a před zká-
zou Atlantidy se v něm usadili atlantští mágové. V období helénismu se pak 
magie z Egypta rozšířila i do Evropy, především prostřednictvím starého Řec-
ka, později i Říma. Zatímco střediskem chaldejské magie bylo město Ur, leží-
cí na řece Eufrat, střediskem staroegyptské magie bylo město Menofer (řec. 
Memfis), ležící na levém břehu Nilu v oblasti nížiny. Kolem r. 2950 zde král 
Menes nechal postavit Ptahův chrám, který byl centrem nejvyspělejší esoterní 
doktríny, „filosofie světla-horev" a vysoké magie (osobní sdělení P. de Lase-
nica členům pražského klubu Horev). S tím je zřejmě spojen výrok Herma 
Trismegista k Asklepiovi, obsažený ve sbírce jemu připisovaných spisů (Cor-
pus Hermeticum): „Naše země je chrámem celého světa" (tou zemí je ovšem 
myšlen Egypt). Vysoká magie zde byla pěstována jako chrámová věda, ma-
gické spisy byly přísně střeženy v nitru svatyň, ale dogma a rituály vysoké 
magie byly také zašifrovány v hieroglyfických nápisech na zdech chrámů, 
stěnách pyramid, v nitru hrobek a v textech Knihy mrtvých. Zatímco dé-
monologie staré Babylónie byla spíše metafyzická, byla démonologie staré-
ho Egypta spíše metapsychologická. Svědčí o tom výrok egyptského boha 
Thovta (Řeky nazývaný Hermes Trismegistos - Hermes Třikrát mocný), kte-
rý uvádí a komentuje sv. Augustin. Podle Thovta-Herma lidé stvořili démony 
svými vášněmi a pudy; lidé vytvořili třídu bohů, ale jejím vnějším projevem 
nejsou modly-sochy, nýbrž modly-sklony. Sv. Augustin se ohražuje proti zto-
tožňování bohů s démony, neboť démoni jsou bytosti vytvořené lidskými 
žádostmi, jsou to „nečistí duchové" generovaní „nečistými lidskými sklony"; 
dalo by se říci, jsou to jakési modly vnitřní. Zdá se, že to byl právě Egypt, 
který odlišil dvojí dimenzi magického: lidskou a mimolidskou; první má co 
činit s démony, druhá s bohy (génii pozdější theurgie), ale také s „elementár-
ními duchy živlů", s nimiž pracovala zejména pozdější arabská magie. První 
z obou uvedených kategorií magického odpovídaly schopnosti a síly transcen-
dentálního lidského subjektu a psychurgie, druhé kategorii odpovídaly mimo-
lidské transcendentní bytosti a theurgie. Psychurgie byla průpravou k theurgii, 
jíž se člověk dostával na úroveň komunikace s bohy a duchy živlů. 

Staroegyptská magie měla úzký vztah k říši mrtvých, „amenti", v níž trval 
život duše Ba a astrálního těla Ka, magické formule Knihy mrtvých a některé 



dnihy talismanů chránily posmrtný život Ka a Ba před démony podsvětí. 
Nejvyšší formou magie však byla theurgie, evokace božstev, ale i jejich tvor-
ba pomocí „slov síly" a magických obrazců, symbolizujících jejich „charak-
tery". Bohové a démoni měli tajná jména a byli zobrazováni postavami 
s kontaminací lidských a zvířecích znaků. Evokace i kreace bohů a démonů 
se odehrávala v rámci astrologických korespondencí a po náročné psychické 
přípravě. Její podstatou bylo extatické zření, kterého bylo dosahováno stup-
ňováním vnitřní excitace, ale které bylo, jak je tomu také u šamanů, spojeno 
s kontrolou situace. Nešlo tedy o uměle vyvolávané halucinace magických 
zjevů, nýbrž o stav nadvědomí. Podstatu staroegyptské theurgie odhalil neo-
platonik Jamblichos ve své knize O mystériích egyptských, v níž, kromě jiné-
ho, poukazuje na zdvojení theurgovy osobnosti v průběhu evokace božstev: 
tímto zdvojením je míněna aktualizace transcendentální osobnosti evokatéra, 
„zesílená božskými charaktery a znaky", která pak „směřuje vzhůru k nad-
pozemskému, spojuje se prostřednictvím těchto znaků s vyššími bytostmi 
a zvedá se, jsouc s nimi v souladu, v jejich řád". Proto je třeba, pokračuje 
Jamblichos, v theurgické evokaci vyloučit vše, co je „lidské", tj. vše, co člo-
věka táhne dolů k zemi, k jeho pozemskému bytí: theurg „volající" bohy se 
musí psychicky přiblížit božskému. Tyto výroky poukazují na metapsycho-
L logickou podstatu theurgické metody, ale stejný základ má i psychurgie, čer-
, pající z transcendentální sféry vlastní osobnosti. Spočívá v aktivaci aktérova 

„Ka", substance často zmiňované v Knize mrtvých. Po smrti jedince je jeho 
„Ba" (duše) souzena bohy v „síni bohyně Maat" (bohyně dvojí pravdy), kteří 
váží její skutky tak, že na jednu misku vah kladou „srdce" zemřelého a na 
druhou „peří pravdy". Bohyně Maat je jednou z četných podob bohyně Isis 
(Eset): Isis, Osiris (Usirev), jejich syn Hór a bůh zla Seth jsou nejvýraznéjší-
mi postavami egyptské mytologie a mystérií, která symbolicky zobrazovala 
esoterní podstatu lidského bytí a tedy i pochopení jeho smyslu. Ten spočíval, 
jak je tomu ve všech esoterních systémech, v reintegraci, tj. v návratu ke ztra-
cené prapodstatě, k „rajskému stavu" prabytí adamitského člověka. Egypťané 
to vyjadřovali alegoricky účastí na „plavbě sluneční bárky", jejíž „paní" je 
Isis či Maat, „veliká na přídi sluneční bárky". V tajemství Isidy jako „paní 
lodní plavby" na „sluneční bárce", která je však i „noční lodí" („masektet") je 
skryto tajemství transmutace člověka v jeho smrti fyzické i „smrti" iniciační. 
Staří Řekové označovali Isis-Maat jako „thesmoforos", tj. „vydávající zákon" 
a její obdobou byla bohyně Demeter eleusinských mystérií. Isis-Maat vystu-
povala také při korunovaci faraónů a králem byl ten, kdo „vyhnal chaos" 
a upevnil v sobě řád, tj. „uskutečnil Maat" (egyptolog J. Bergman 1968), 
tj. nalezl ztracenou jednotu, „rajskou" rovnováhu, soulad vnitřní přirozenosti 
i soulad s přírodou vnější. Tento ideální životní běh člověka byl analogický 
běhu Slunce a pohybu „šesti hvězd usmíření". V Knize mrtvých vystupu-
je obraz „Isidina domu", tj. těla či psycho-fyzického subjektu, který je pln 



„posvátných skrytých věcí", a v němž je dovoleno „spatřit zrození boha". Ta-
jemství staroegyptské magie je především tajemstvím Isidy, symbolu přírody, 
která o sobě, kromě jiného, říká: „Jsem Isis, božská, paní čarovné síly, která 
vykonává kouzelný vliv, čarovně v zaklínáních". Naznačuje se tu, že klíčem 
k magii je vnitřní přirozenost člověka, která však byla ztracena a musí být 
znovu nalezena a vzkříšena, a její vztah k tajemství přírodních sil. To se děje 
cestou psychurgie, která vede „dolů", do hlubin lidské psychiky a odtud, když 
zde bylo nalezeno „světlo", pak „nahoru", k „bohům", k „velké zkušenosti", 
ztracené pádem do hmoty. „Cesta nahoru a dolů je táž" (Herakleitos). Na ces-
tě dolů se člověk setkává se svým astrálním tělem („Ka"), jehož hieroglyfem 
je následující obrazec: 

Tento metafyzický dvojník člověka je chápán jako jeho vitální substance, 
která je současně duší individuální a součástí „duše světa", jako „duchovní 
tvořivá síla" (H. Stóber 1987). Kabbalisté tuto sílu nazývali „nefeš", Eliphas 
Lévi ji označoval jako „astrální světlo", aby tím naznačil, že vhodně stimulo-
vána, „osvětluje" cestu člověka k reintegraci. Magie byla ostatně součástí 
hermetismu, učení Herma Trismegista, který byl Řeky označován jako „psy-
chopompos", „průvodce duší". 

Egyptskou magií byli inspirováni staří Hebrejové a pozdější spojení této 
magie s kabbalou vytvořilo klasickou magii Západu, jak ji nacházíme v díle 
o okultní filosofii H.C. Agrippy z Nettesheimu z roku 1510 (De occulta phi-
losophia). Také z hebrejské magické kultury je známo především židovské ' 
čarodějnictví (L. Blau 1914), zejména jeho idasické dílo, jehož obsah se ne-
chá umístit již mezi čarodějnictví a skutečnou magii, Sefer Raziel Hamalach 
(Kniha anděla Raziela), která, jak se uvádí v podtitulu, byla doručena Adamo-
vi před jeho vyhnáním z ráje. Rabín a znalec kabbaly J. Eisenberg (1923), 
který tuto knihu přeložil do češtiny, soudil, že byla sepsána v období mezi 
12. a 13. stol. n. 1. Kniha, ačkoli je označována za spis o „praktické theurgii", 
přináší především různé „recepty k dosažení různých žádostí", podává výklad 
snů, návody na zhotovování talismanů a líčí „hrůzy pekla". Je to však v pod-
statě kniha čarodějnická. K čarodějnictví se však staří Hebrejové nehlási-
li, bylo, jak je známo z Pentateuchu, trestáno smrtí. Jeho původ přisuzovali 
jiným národům. Blau říká: „Čarodějnictví je umění Egypťanů, proroková-
ni Babyloňanů." Ale je tomu asi tak jako se syfilidou: Italové ji připisovali 

Hieroglyf „ Ka 



Francouzům (nazývali ji „francouzská nemoc") a Francouzi zase Italům. Nic-
méně Blau a Lenormant jsou přece jen objektivnější a soudí, že Egypt a Chal-
dea jsou prazdroji magie a že „filosofická magie Pythagorova je egyptská" 
(Blau). Ten také tvrdí, že proslulé staroegyptské čarodějnické papyry jsou již 
směsí židovských, egyptských a řeckých názorů na magii. Jsou to však texty 
čarodějnické. Nejvíce magie proniklo z Egypta do Palestiny v období helénis-
mu, kdy mezi sedmi milióny Egypťanů žilo milión židů. Ale již předtím žid 
Ben-Stada propašoval z Egypta spisy o magii, které byly přísně střeženy. 
Avšak okultisté tvrdí, že tajemství egyptské magie vzal do Izraele při exodu 
židů z Egypta sám egyptský mág a velekněz Osiridova kultu Mojžíš (Exodus, 
kap. XII. uvádí, že židé Egypt při svém odchodu „vyplenili" a není tím patrně 
míněno, že s sebou vzali jen materiální statky). V bibli je ostatně zmínka 
o vynikající židovské čarodějnici z Endsoru (Samuel I., 28) a ve středověku 
byli v Evropě židé pokládáni za čarodějníky. 

Velkým přínosem magii byla židovská kabbala, zdůrazňující význam slov 
nejen jako symbolů, ale i jako dynamogenních činitelů, analogických indic-
kým mantrám. Kabbalistická magie pracuje s tajemnými vibracemi zvuků. 

' Také židovský výrok, že „člověk neotevře svá ústa Satanovi" znamená, podle 
Blaua, že „nevysloví nic zlého, čím by byl Satan vzbuzen", potvrzuje hořejší 
tezi o magickém významu zvuku slov. Magické formule jsou založeny na 
metafyzické síle slov. Blau uvádí z židovského traktátu Pesachim tento výrok: 
„Ve středu a o sabbatu v noci je nebezpečné pít vodu; má-li však někdo žízeň, 
pomůže si tím, že bude recitovat Žalm 29, 3-10, kde je sedmkrát zmíněn ,hlas 
boží' a současně je řeč o vodě." 

Také židé vynikali ve výkladu snů (biblický Josef na faraonově dvoře) 
a uměli zhotovovat mocné amulety, o nichž se rovněž zmiňují svatá písma 
(Izaiáš 3,20). Izraelské amulety („lechašim") byly zhotovovány hlavně z rost-
linných kořenů a byly vybavovány magickými formulemi, napsanými na 
kouscích papyru. Nošeny byly ve formě náramků, náhrdelníků, prstenů a růz-
ných dalších šperků. Svatá, magicky účinná jména jsou obsažena v apokryfní 
VIII. knize Mojžíšově („agla", „aoth"). Hlavní roli zde hrálo sedm vokálů 
(samohlásek). Mojžíš i po odchodu židů z Egypta vykonal řadu zázraků, při-
kázal však hubit čarodějnice (Lev. 20, 27; Deut. 18, 10-13). V tomto postoji 
je zdůrazněn zásadní rozdíl mezi čarodějnictvím (černou magií) a skutečnou 
vysokou magií, který platí stále. 

Zcela zvláštní kapitolu v dějinách magie zaujímají druidové, keltští kněží, 
kteří, jak se zdůrazňuje, netvořili kastu, ale kolegium. Také keltské kmeny 
přišly v období kolem 1. tisíciletí př. n. 1. z nitra Asie do Evropy a usídlily se 
ve Francii (Galie), Španělsku, severní Itálii, Irsku, Anglii (Walles) a střední 
Evropě; některé z nich i v Malé Asii. Druidové byli velkými znalci přírody, za 
magickou rostlinu první třídy považovali jmelí. Řekové o druidech říkali, že 
„hovoří řečí bohů". Druidové prodělávali dlouhodobou přípravu, zahrnující 



především znalost skrytých sil přírody. Stejné jako druidové byli obdivováni 
keltští bardové (básníci a pévci). Keltové vytvářeli zvláštní etnikum mezi 
evropskými národy, s nimiž se snažili žít v míru, i když byli obávanými bo-
jovníky. Jejich středisky se staly zejména Francie, Irsko a anglický Walles. 
Byli však čímsi výjimečným, neboť evropský duchovní život ovlivnila nejví-
ce kultura řecká a římská, která byla v mnoha směrech kultuře Keltů proti-
kladná. Za císaře Tiberia Claudia Nera (14-37 př. n. 1.) byli pronásledováni 
ii posléze byla jejich kultura potlačena. Podstatným znakem náboženství Kel-
tů byla jednota přírody a člověka. Jak již bylo poznamenáno, Keltové znali 
magické účinky léčivých bylin, stromů a kamenů, druidové dovedli věštit 
/ pflrodiiub ukitz.ft a z. přírodnin, dovedli evokovat a využívat elementární 
Živlové bytosti nejen k získávání znalostí o přírodě, ale např. i k ovlivňování 
I I I IM IV „Za NVÉL nadpřirozených sil byl později považován svět duchů pohan-
ikyi li mrtvých, duchů Přírody a keltských bohů. Začarované kruhy temné trá-
vy IIPIH> huh jsou stále ještě považovány za místa, v nichž je plno magické 
Nily NlinSlivi keltští bohové byli pouze zosobněním ničivých přírodních sil 
nit tomto světě. Všichni lidé citliví na okultní jevy vědí, že jistí duchové pří-
tody navštěvují opuštěná místa; nejsou ani dobří ani zlí, jsou prostě jiní. Kel-
tové lo věděli a byli vůči nadpřirozeným bytostem vstřícní, říkali jim Dobří 
Notmedé nebo Lidé míru, protože vycházeli z předpokladu, že je lepší vychá-
zel s nepředvídatelnými živly po dobrém, než jim činit potíže." (D.J. Con-
wuyová 1996). Podle citované autorky monografie o keltské magii, pro Kelty 
„ncjposvátnéjšími zástupci rostlinné říše byly dub a jmelí". Megalitickou kul-
turu, která má úzký vztah k tajemstvím přírody, však nezaložili Keltové, nýbrž 
Alluntovci. Keltové používali zvláštní posvátné písmo, tzv. orgamské, které 
so zachovalo až do 7. stol. n. 1., ale jen v beletrii, která byla současně většinou 
také mytologií. Keltské mýty, zejména velšského původu z 12. stol. n. 1. obsa-
hu jí také prvky keltského pojetí magie. Podrobně analyzoval keltskou myto-
logii francouzský badatel Lancelot Lengyel (1969). Keltskou kulturu a „tajné 
učeni Keltů" konfrontoval s kulturou řecko-římskou. Za podstatný znak kelt-
xké kultury pokládá odmítnutí klasických hodnot antiky. Keltský bůh se nepo-
doba člověku: „Keltové spatřovali božské v koloběhu věčného návratu a tak 
odmitali jeho veškerou fixaci pomocí písma, skulptury a architektury. Keltská 
zkušenost spočívá na intuitivním dřívějším poznání mimosmyslové reality... 
Kelt se snažil o překonání hmoty a odhmotnění svého pozemského stavu, aby 
Ink unikl jak životu, tak i smrti." Keltové neměli spekulativní tradice a neznali 
teorii světa: „Světový názor se zdá, že je nesen kolektivní emocí nad-já, vy-
stupuje v neotřesitelnou jistotu věncích a vlnou religiozity ze skrytých hlu-
bin" (Lengyel). Podle Conwayové Keltové „především pevně věřili v božský 
princip Velké Matky" a ještě „před římským a křesťanským vpádem patřili 
Keltové k jednomu z mála etnik, u nichž měly bohyně stejné postavení jako 
bohové"; „měli rozsáhlé vědomosti o léčivých a magických účincích rostlin 



i kamenů a vážili si jich. Znali a používali sílu, která vystupuje ze Země, ze 
stromů a ze zvláštních skalních útvarů. Vyvolávali duchy živlů..." Je velmi 
pravděpodobné, že v tomto směru byli Keltové pokračovateli Atlantů a že 
tedy i znali okultní význam jejich megalitické kultury. 

Na základě obsáhlých srovnávacích studií, spíše však čarodějnictví než 
magie, vytvořil Idries Shah (1956) následující schéma vzniku a šíření „ma-
gie": 

Podle Shaha má tedy „magie" původ v sibiřském šamanismu a její šíře-
ni lze prokázat srovnáváním magických praktik a spisů, zejména grimoárů 
a v nich obsažených rituálů. Současně soudí, že „prehistorická komunikace 
mezi národy byla mnohem užší, než je obecně přijímáno" a že „staletí, ne-li 
tisíciletí dlouho pronikala magie pomalu, ale mocně celé lidstvo; ve své 



rituální formě tekl tento proud zřejmě od východu na západ". Její šíření sou-
viselo také se stěhováním národů a „tajné rity potlačených náboženství se sta-
ly zakázanou magií jejich následovníků". Existuje nepochybně mnoho 
čarodějnických kultur, ale jen jediná vysoká magie, jejíž původ je neznám, 
stejně jako její podstata. 

Schéma Idriese Shaha má však řadu slabin. Chybí zde např. prokazatelné 
přímé spojení v šířeni magie z Egypta do Řecka (v období řecké kolonizace 
Egypta) a do Říma, prokazatelné také pro šíření mystérií, zejména Isidiných. 
Především tedy ignoruje prokazatelný přímý vliv egyptského čarodějnictví 
a magie na Řecko a Řím, zprostředkovaný zejména alexandrijskou školou. 
Avšak nejzávažnějším problémem je, zda lze hledat původ magie jako vysoce 
vyvinutého esoterního učení v šamanismu sibiřských kmenů. Podle Shaha 
„internacionální bratrství" - nebo spiknutí - magie se snad vyznačuje právě 
tak generálními principy jako jejími specifickými rity". Ale to je právě ona 
„magie" o níž pojednává Frazer, tj. primitivní magické myšlení, které je spo-
lečné všem národům jako přirozené náboženství. Všem formám magie je spo-
lečná „víra v nadpřirozené bytosti" (Shah), ale stejně je tomu s náboženstvím. 
„Magie" přírodně žijících národů je založena na animistických představách, 
na víře v magickou sílu určitých věcí („mana") atd. Skutečná magie má mno-
hem složitější základ; nevychází z principů prelogického a akauzalistického 
myšlení, nýbrž z dogmatu existence a relace transcendentálního subjektu na 
jedné a z transcendentna na druhé straně. Magické myšlení přírodně žijících 
národů se mohlo časem rozvinout ve složité systémy jako je démonologie, 
rituální magické úkony atd. Avšak vysoká magie starého Egypta, která zde 
byla pěstována v úzké souvislosti s vyspělou egyptskou kulturou vůbec, není 
produktem inferiorní mysli, ale nadpřirozeného poznání nebo zjevení (pokud 
přijmeme hypotézu o atlantském původu magie - ale i zde může být polože-
na otázka, odkud pochází atlantská magie). „Magie" Idriese Shaha není sku-
tečnou magií. Pojetí magie je antropologicky deformováno ve dvou rovinách: 
v rovině lidové „magie" a v roviné intelektuálního pojetí magie u kulturních 
antropologů. V obou rovinách jde o záměnu magie s čarodějnictvím. 

A tak, jak již bylo uvedeno, původ magie zůstává neznámý. I když je šama-
nismus, jak ukázal Mircea Eliade (1997) víc, než čarodějnictví - jak ještě uvi-
díme dále - magie není druhem šamanismu, je to soustava poznání a praxe 
zcela specifického druhu a nejasného původu. 



STAROVĚK 
Úvod 

Prvky magického lze najít ve všech starověkých kulturách, dnes již zanik-
lých, vzniklých před tisíci lety. V předcházející kapitole jsem naznačil souvis-
losti některých těchto kultur s čarodějnictvím a magií. Dále se budu zabývat 
jen těmi starověkými kulturami, které ovlivnily evropskou magii. Byly to ze-
jména kultury starého Egypta, Řecka a Říma, primárné pak kultura staro-
egyptská, která vůbec může být chápána jako magická, neboť obrovské 
množství jejích produktů mělo magickou funkci a magie zde vystupovala 
v úzké jednotě s náboženstvím. Kulturu starého Egypta pokládají mnozí okul-
tisté za dědictví legendární Atlantidy. Naznačují, že se „magická kultura" 
Atlantidy šířila několika směry, z nichž jeden, nejpodstatnější, vyústil v Egyp-
tě. Kultura Atlantidy je předchůdcem magických kultur, s nimiž se setkáváme 
v Egyptě, Babylónii, Indii a Střední Americe; je to kultura „obrazně nazírané-
ho lidství" (K.G. Bittner 1930). Citovaný autor považuje esoterismus Egypta 
za spojovací článek mezi esoterismem Babylónie a Indie a tedy za jakousi 
syntézu těchto tri světových center okultního esoterismu. Oproti esoterismu 
démonického a astrálního představuje exoterismus egyptský duševní, nebo lé-
pe řečeno „pneumatický" (z řec. „pneuma", pojem pro životodárnou duchov-
ní sílu) princip. To je podstatný znak, který je charakteristický také pro okultní 
esoterismus evropský. 

Zajímavým jevem starověku, který se objevoval i v ranném středověku, 
byla činnost a učení gnostických sekt. Tento jev měl velmi blízko k magii, ale 
v dalším textu ho uvádím jen v podstatných souvislostech, neboť šlo primárně 
o fenomén náboženský. 

V dalších podkapitolách nepodávám kontinuitní historický výklad vývoje 
magie, ale přehled dominantních osobností a směrů, které tento vývoj určo-
valy. 

Magie ve starém Egyptě 

Kultura starého Egypta je par excellence magická. Pantheon egyptských 
bohů, ale i chrámy a pyramidy, kultovní nástroje i literatura starého Egypta 
vykazují především magické funkce. Jeden z nejvýraznějších symbolů staré-
ho Egypta, sfinga, je podle Plutarcha symbolem okultní moudrosti. Hermes 
Trismegistos (egyptský bůh Thot) je otcem nejvyspélejší formy západního 



esoterismu, který byl po něm nazván hermetismem. Magii starého Egypta 
nelze ovšem hledat ve „staroegyptském čarodějnictví", v její pokleslé lidové 
formě, ani v naprosté většině průpovídek Knihy mrtvých, které již v minulém 
století shromáždil egyptolog R. Lepsius. Obsahují ji však rituály „otevírání 
úst a očí", sloužící k přípravě mrtvého pro záhrobní život, magické předměty 
jako jsou kříž „ankh" či sloup „djed", některé amulety jako např. skarabeus, 
magické formule chránící cestu mrtvého a otevírající mu přístup k Zápa-
du, pojetí duše „Ba" a životní síly „Ka" a především je magické pojetí světa 
a člověka obsaženo v monumentální stavbě Cheopsovy pyramidy, která neby-
la jen hrobkou, ale především zasvěcovacím střediskem. Svědčí o tom přes 
106 m dlouhá sestupná chodba k původní komoře se sarkofágem, která má 
sklon 26° 17' a je neobyčejně precizně vybudována tak, aby byla zaměřena na 
Polárku. Podle okultistů sloužila zasvěcovaným k nahlížení astrálního světla. 
Mnohé magické prvky, jako všechny mýty a mystéria, obsahují mystéria Osi-
ridova a Isidina. Výrazným magickým symbolem je „Horovo oko", had Ureus 
na čele faraónů, magický základ měl chrámový spánek v Sethově chrámu 
v Abydu který sloužil k navození divinačních snů (historicky první známý 
snář byl napsán hieratickým písmem). Farao a mág Nektanebos II. nechal snít 
makedonskou královu Olympii takový magicky ovlivněný sen, aby ji přiměl 
k určitému rozhodnutí. Toto divinační snění bylo spojeno s určitým rituálem, 
odehrávalo se také v jeskyních. Kdo si přál mít takový divinační sen byl uve-
den do hluboké jeskyně, kde hořela lampa a jejíž prostředí bylo prosyceno 
zvláštními vůněmi. Musel soustředěně hledět do světla lampy, až spatřil boha 
snů, pak si potřel oči zvláštní mastí (její kuriózní složení se zachovalo), ulehl 
na rohožku a oddal se spánku, v němž získal sen, který mu byl odpovědí na 
danou otázku. 

Rituál „otevírání úst a očí" se odehrával před mumií a sloužil, jak již bylo 
poznamenáno, přípravě mrtvého na posmrtný život. Mumie bývala nahrazo-
vána sochou mrtvého. Rituál se odehrával v předsíni hrobky za přítomnosti 
pozůstalých a skupiny lidí, reprezentujících „Horovu gardu". Sloužilo jej ně-
kolik kněží s přesně vymezenými funkcemi, jeden z nich se zvláštní holí, pri-
(wmínající tělo ztuhlého hada (původně prý byl používán skutečný had 
uvedený zvláštním hmatem do kataleptického stavu), dotýkal úst a očí sochy 
či mumie zemřelého, zatímco druhý recitoval magický text. Dvě kněžky re-
prezentovaly Isidu a Nephtys. Velmi vyvinutá byla magie amuletů, které by-
ly zhotovovány z karneolů, tyrkysů, lapisu lazuli a dalších kamenů, zejména 
polodrahokamů a nesly vyryté magické znaky, zejména „Horovo oko" (udjat). 
Ncjznámějším amuletem byl skarabeus (chepre). Dále byly zhotovovány také 
nmulety z papyru, chránící před čaroději, ale také „syrskými, lybijskými 
a etiopskými mágy". Magické formule obsahuje „Harrisův magický papyrus" 
II Kniha mrtvých, která v Nové říši nahradila magické texty na stěnách chrá-
mů, sarkofágů a pyramid. Avšak „magické papyry" obsahují také formule ča-
nxldjnické a Kniha mrtvých také texty ne-magické povahy. Staroegyptští 
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čarodějové byli zběhlí zejména ve zhotovování voltů pro očarování nenávistí, 
ale i láskou. 

Základními prostředky magie starého Egypta byly obraz, slovo a ná-
stroj (jako již zmíněný kříž „ankh" a hůl „seb-ur", sloužící k provádění rituálu 
„otevírání úst a očí"). Magie byla zaměřena nejen na ovládání věcí pozem-
ských, ale - a to především - na ovládání života posmrtného, který je zá-
kladním tématem staroegyptského náboženství. Základní princip magie, 
sympatické vztahy a signatury byl také základem praktické magie starého 
Egypta, v níž je však nutno rozlišit lidové čarodějnictví a vysokou magii, 
vyhrazenou kastě kněží. Staroegyptská teologie byla velmi úzce propoje-
na s magií. Zatímco střediskem této teologie bylo město Ón, střediskem vyso-
ké magie byl Ptahův chrám v Memfidé (Menoferu). Do magie zde byli 
zasvěcováni vybraní jedinci, kteří museli projít těžkými zkouškami, než se 
jim dostalo zasvěcení, které však nespočívalo ve slovním sdělení, kromě je-
diné krátké věty, ale především v navozené zkušenosti. O těchto zkušenostech 
z iniciace rozjímal adept zasvěcení v sarkofágové síni v nitru pyramidy. 
S praktickou magií se seznámil studiem přísně utajovaných a nepřístupných 
textů, psaných posvátným hieroglyfickým písmem. Římský císař Dioklecián 
dal zničit zbylé magické papyry, které však měly čarodějnický obsah a které 
přebírali hlavně Koptové a Řekové. Nejvyšší forma magie, theurgie, zůstala 
utajena. 



Nicméně mezi okultisty je rozšířena le-
genda o tajné kněžské sektě zvané Krata 
Repoa, která měla údajně zachovávat utajo-
vané dědictví staroegyptských hierofantů, 
přísně utajované učení, zahrnující i magii 
a sahající až do prehistorických dob Egypta. 
Zatímco zůstaly zachovány četné předpisy 
na zhotovování voltů a „zprávy" o jejich 
účincích - volty byly a zůstaly oblíbeným 
nástrojem černé magie, výrazné ilustrují 
J.G. Frazerem formulovaný princip „ma-
gie", že „stejné plodí stejné, neboli účinek je 
podobný své příčině" a „věci, které spolu 
kdysi stály v blízkém vztahu, působí na sebe 
i potom, když je fyzický kontakt mezi nimi zrušen" (obecně jde o princip 
„pars pro toto" - část za celek a o princip kontagiozity) - zatímco tedy před-
pisy černé magie či lidového čarodějnictví zůstaly v podstatě zachovány, zprá-
vy o řádu Krata Repoa jako dědici tajemství prastarého Egypta jsou spíše dí-
lem fantazie, stejně jako doktrína a rituály „egyptského zednářství", jejichž 
tvůrcem je ostatně velmi pochybná osobnost „hraběte" Cagliostra. Objevení 
se zpráv o řádu Krata Repoa (resp. Crata Repoa) má, podle K.R.H. Fricka 
(1978) dlouhou předhistorii, která souvisí s vystoupením lóží „Afrických sta-
vitelů" v 18. stol. ve Francii a v Německu, které mají zcela nejasný původ. 
Souvisí však s vystoupením dvou členů těchto lóží; jedním z nich byl Antoine 
Joseph Pernety a druhým Karl Friedrich Kóppen. Vše nasvědčuje tomu, že se 
jednalo o lóže, které, jak je tomu v naprosté většině zednářských lóží, se vě-
novaly rituálním sezením, spojeným s mnohomluvnými projevy o zednářské 
symbolice. Karl Friedrich Kóppen (1734-1797) a Johann Wilhelm Bernhard 
Hymmen (1731-1787) vydali spis o „nejnovějším odhalení nejskrytějších ta-
jemství vysokých stupňů svobodného zednářství, neboli pravý rosekrucián" 
(Berlin 1767). Tento spis vydal rok předtím Kóppen ve francouzštině a poz-
ději vycházel v němčině pod názvem Crata Repoa. Původ i význam obou slov 
je neznámý a je předmětem různých dohadů. Podává historii života Adamova 
syna Chama, který po odchodu z Egypta přijal jméno Menes (hebr. Misraim, 
jméno, jímž byl označován Egypt). Před svým odchodem založil v Egyptě 
lóže v Memfidě a Heliopolisu a rozšiřoval tajné spolky a tajné učení i v Baby-
lónii. V 15. stol. se lóže tohoto řádu objevuje v Itálii a ovlivňuje doktrínu 
Ficinovy neoplatonské školy ve Florencii. Vnější učení řádu Krata Repoa 
obsahuje etické průpovídky a výzvy k cestě za duchovním životem, která je 
symbolizována okřídleným dubem. Pokračováním této tradice byly lóže 
Memfis a Misraim, které se posléze sjednotily v lóži jedinou. „Tajemství", 
klerá spis Crata Repoa (který se dočkal celé řady vydání) obsahuje, se týkají 
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m názvů sedmi stupňů zasvěcení (nejvyšší se jmenuje „propheta", „muž, kte-
rý zná tajemství"). Pátý stupeň „balahate" souvisí podle F.E. Runkela s ma-
gií (odvozuje to z hebr. „balach", slova, které znamená „strašit", „děsit"). 
K. Weinfurter naznačuje, že sedm stupňů zasvěcení, symbolizovaných žeb-
říkem, odpovídá sedmi lotosům v lidském těle, jimž prochází aktivovaná Ha-
dí síla. Co je na této podivuhodné historii pravdivé je otázkou. Z tajemství 
praktické magie starého Egypta zde nenalezneme nic, což je ovšem pochopi-
telné, jsou zde jen náznaky velmi obecně formulované a vyjadřované v tradič-
ní zednářské symbolice. Nacházíme zde jen nová jména a překvapivá propo-
jení. 

Český hermetik Pierre de Lasenic (Petr Kohout) a po něm český hermetik 
a kabbalista František Kabelák, který pokračoval v rekonstrukci Lasenicem 
zanechaných dešifrací textů Ptahova chrámu v Memfidě, soudili, že nejvyšší 
esoterní úrovně dosáhla staroegyptská doktrína „světla-horev". (Kabelák píše 

/ o „filosofii ohně horev".) Její jádro vyjadřovali Egypťané slovem „clu£, 
které znamenalo současně individuální a nadindividuální kosmický intelekt. 
Patrně v době, kdy Peršané ovládali Egypt, došlo k integraci egyptského 
a indického esoterismu, již předtím poznaného perskými mágy, z nichž nej-
větší byl Ostanes, pobývající i v Egyptě. Podle Kabeláka přišel Ostanes do 
Egypta hledat a nalezl, a to zřejmě v Ptahově memfidském chrámu. Podle 
Kabeláka bylo slovo „horev" (světlo či oheň) překládáno do řečtiny slovem 
„pneuma", tj. životní síla (Anaximenes v 6. stol. př. n. 1.). Kabelák uvádí: 
„Horev jest nositelem životní energie a nejvyšším principem biologických 
funkcí, který svojí utvářeností a rozčleněním určuje veškeré fyziologické po-
chody a jest současně niterným pojmem všech sil umožňujících intelektuální 
činnost." Podle Kabeláka dále Ostanes nalezl v Ptahově chrámu „kamennou 
desku", „na které byly vytesány v hieroglyfických ideogramech archaické řeči 
předhistorického Egypta krátké a přesné ,roev', tedy aforismy teorie a praxe 
,filosofie ohně horev', jsoucí souhrnem ,veškerého vědění předhistoric-
kého Egypta'". Posledním znalcem této esoterní filosofie byl Dhul Nun 
(* 861 n. 1.), „učený súfí propastných hloubek a přitom bdělý filosof chladné 
hlavy", který také patřil k posledním, kteří ještě ovládali staroegyptské písmo 
a jazyk. Dhul Nun shromažďoval aforismy týkající se filosofie „ohně horev", 
které byly, pro případ ztráty memfidské desky, roztroušeny na určitých mís-
tech egyptských chrámů. Jak naznačuje Kabelák, šlo v této „filosofii ohně-
horev" o „mystickou alchymii", ale znamená-li egyptské slovo „horev" řecké 
„pneuma", pak znamená „astrální světlo" a doktrína „horev" je také svrcho-
vaným pojetím tohoto magického činitele a prostředku veškeré magické pra-
xe. Bohužel Kabelákovo sdělení o „horevu" zůstalo nedokončené. 

Tajemství staroegyptské magie je tedy tajemství „ohně-horev", tj. tajem-
ství životodárného i smrtonosného činitele, astrálu, který je též základním či-
nitelem přirozené i nadpřirozené magie. 



Ačkoli tajemství staroegyptské vysoké magie zůstala skryta veřejnému pří-
stupu, čas od času se fenomény této magie veřejně připomínají. Jednou tako-
vou připomínkou byly události, které se sběhly kolem objevení a otevření 
Tutanchamonovy hrobky. V tisku byly tyto události označovány jako „farao-
nova pomsta". V roce 1922 objevil archeolog H. Carter, financovaný lordem 
Carnarvonem v Údolí králů, které bylo nekropolí faraónů Nové říše, hrobku 
faraóna Tutanchamona (Tutench-Amuna), který zde byl pohřben 3263 let. 
V listopadu téhož roku přijel lord Carnarvon z Londýna, aby se zúčastnil ote-
vřeni hrobky a krátce potom, co se to stalo, náhle v Egyptě zemřel. Jeho smrt 
byla spojena s následujícími událostmi: v předsíni hrobky našel Carnarvon 
hliněnou destičku s hieroglyfickým textem prokletí (ostrakon): „Smrt zabije 
svými perutěmi toho, kdo ruší klid faraóna." Objev této destičky byl, podle 
R. Briera (1981), autora monografie o egyptské magii, který však není okul-
tista, zamlčen, aby to nepříznivě nepůsobilo na dělníky, pracující na vykopáv-
kách. Jeden z dělníků přiběhl za Carterem, který ho krátce předtím poslal do 
svého domu, se zděšeným křikem, že do klece s oblíbeným Carterovým ka-
nárkem vnikla kobra a pozřela ho. „Tu kobru poslal král... a stane se ještě 
něco horšího," volal tento dělník. Později umírající lord Carnarvon v agónii 
opakoval slova „pták mi drásá obličej". To zaujalo ředitele Egyptského mu-
zea v Káhiře Alí Hasana, který si vzpomněl, že v jedné staroegyptské zaklina-
či formuli se uvádí, že „supice Nechbet, ochránkyné králů rozdrásá obličej 
každému, kdo znesvětí nějaký hrob". V době otevírání hrobky došlo k náhlé-
mu zatmění Slunce a v době úmrtí lorda Carnarvona došlo v celém Luxoru, 
kde lord umíral, k náhlému déletrvajícímu výpadku elektrického proudu - oba 
uvedené jevy však údajně nebyly vzácností. Případ zkoumal také Ph. Vanden-
berg (1987), který provedl interview s Gamalem Mahrazem, generálním ře-
ditelem Egyptského muzea v Káhiře, který mu řekl: „Ovšem já na kletby 
nevěřím. Podívejte se třeba na mně: celý život se obírám mumiemi a faraón-
skými hroby, představuji tedy nejlepší důkaz, že v uvedených případech šlo 
čistě o náhodu." Za čtyři týdny na to náhle zemřel na selhání srdce ve věku 
dvaapadesáti let. Výzkumy, podle Vandenberga, ukázaly, že archeologové, 
zabývající se mumiemi se v průměru dožívají nižšího věku, než jiní bada-
telé. Americký jaderný fyzik, vyznamenaný Nobelovou cenou, L. Alvarez se 
v roce 1968 pokusil pomoci archeologům v odpovědi na otázku, zda se v py-
ramidě v Gize nevyskytují ještě další neobjevené komory. Instaloval v py-
ramidě zvláštní fyzikální zařízení, které to mělo pomocí kosmického 
ultrazáření, které proniká silnými vrstvami kamene, zjistit. Avšak, jak říká 
Vandenberg, „hned od počátku všechny měřicí přístroje vyváděly jako po-
minuté... a fyzikové si s pyramidou nevěděli rady." Cituje prof. Alvareze, kte-
rý tehdy řekl: „Označte to za čarodějství, pomstu faraónů nebo jak chcete, ale 
to, co se tu děje, nedovedeme vysvětlit!" Již předtím vznikla horečná sna-
ha vysvětlit četná předčasná úmrtí osob, které se zabývaly mumiemi, obvyk-
le umírajících náhle na selhání srdce a „nenadále propukajíci rakoviny" za 
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příznaků vysokých horeček a blouznění. Jedno z vysvětlení nabídl Izzudin 
Táhá, biolog z káhirské university, který prohlásil, že badatelé zemřeli na otra-
vu z plísní, pokrývajících pohřební komory a že řeči o faraónově pomstě jsou 
pouhé pověry. Krátce po tiskové konferenci, kde uvedl tuto hypotézu, se zabil 
při autohavárii na zcela přehledné silnici v poušti. Nicméně je známo, že staří 



Egypťané byli velkými znalci jedů, které byly předmětem obdivu toxikologů. 
Avšak tato hypotéza nevysvětluje fakt, že neumírají všichni, kdo vstupují do 
hrobek a manipulují s mumiemi. Sám Carter, který pracoval z podnětu Carna-
rvona, zemřel v roce 1939 ve věku pětašedesáti let. Zvláštní objev učinil ge-
nerální inspektor Památkové správy Artur Weigall, který intenzivně pracoval 
na mumii jistého staroegyptského kněze a jednotlivé kroky svého pracovní-
ho postupu fotografoval. „Z jedné fotografie naň hleděl průhledný a pouze 
v hlavních rysech znatelný obličej, jako by se mezi mumii a kameru postavil 
nezvaný návštěvník" (Vandenberg). K okultismu kritický Weigel vyloučil, že 
jde o trik a připomněl si příhodu, kterou v souvislosti s předmětnou mumii 
zažil. Kusy plátna sňaté z mumie složil k pokoji k dočasnému uskladnění. Ale 
zapomněl na to a v tomto pokoji ubytoval své hosty, svou známou a její ma-
lou dcerušku, která se po dvou dnech těžce roznemohla. Její matka za ním 
přiběhla „s kusy plátna tři tisíce let starého v ruce" a křičela: „Okamžité to 
spalte a mumii pro všechno na světě někam odneste, sic mé dítě zemře!" 
Weigall uposlechl a poslal mumii i s plátnem v bedně do Káhiry a „za dva dny 
děvčátko už běhalo". 

V historii okultismu se uvádí řada případů prokletých předmětů a míst, 
z předmětů jsou to především ty, které pocházejí ze staroegyptských hrobů 
a které svým držitelům přinesly různá neštěstí, včetně náhlého úmrtí. V urči-
tých případech v několika generacích, až do doby, kdy byl předmět odstraněn. 
Ačkoli je hypotéza intoxikace vědecky lákavá, je nevyhovující a je nutno 
konstatovat, že spolehlivé přirozené vysvětlení uvedených případů nebylo 
dosud podáno. Ale i kdyby bylo podáno, nevyvrací to zcela teorii prokletí, 
neboť i to se uplatňuje způsobem sice neobvyklým, ale přirozeným. Staro-
egyptská magie zůstává záhadou, jejíž zkoumání není bez nebezpečí. 

Magie ve starém Řecku a Římě 

V povědomí většiny lidí je řecká kultura spojována s řeckou mytologií 
(olympští bohové a jejich osudy a vztahy), klasickou filosofií (Platón, Aristo-
teles, Sokrates) a literaturou (Homér, dramatik Aischylos) a uměním (zejmé-
na řecké sochařství), méně s řeckou vědou (geometrií, matematikou, 
astronomií a dalšími vědami, které Řekům umožňovaly mořeplavbu a ob-
chod), řeckou demokracií (poliš) a kolonizací středomoří, zejména Malé Asie, 
Egypta a Itálie. Řecká kultura je obsahově bohatý a diferencovaný fenomén 
náboženství i vzdělanosti, v němž tkví kořeny kultury Západu. Byla to kultura 
oplodňovaná vlivy kultur starého Egypta a Babylónie a uplatňovaly se v ní 
také „spodní proudy" orientálního okultismu a mystiky. Ty se projevovaly 
zejména v arkádských kultech, v orfismu a ve starořeckých mystériích a řec-
ké gnózi. Současně však prostupovaly i řeckou filosofii: „Platónův svět je 



magický svět" a „všichni filosofové starověku věřili na skutečnost magie" 
(K. Seligmann 1948). Magické prvky nacházíme v Homérově Odyssei (zejm. 
6. a 5. zpěv) a Iliadě (10. zpěv), v Platónovi (např. ve svém Symposiu mluví 
o „styku bohů s lidmi", který se projevuje věšteckými sny), stoikové vyzdvi-
hovali pojem „pneuma" (dech), vyjadřující existenci éterické, vše pronikající 
látky, která je principem veškerého bytí a který připomíná okultistický pojem 
astrálu. 

Názory na magii, jak o tom svědčí již řecké slovo „mageia", převzali Ře-
kové od Peršanů, ale také od Babyloňanů a zejména Egypťanů v době řecké 
kolonizace Egypta. Podle Plinia ovlivnila Řeky zejména kniha o magii, kte-
rou napsal Ostanes, perský mág, ale byly to i spisy přisuzované legendárnímu 
egyptskému Thovtovi, kterého Řekové nazývali Hermes Trismegistos (Her-
mes Třikrát mocný), jehož spisy byly překládány do řečtiny (Poimadres, Pas-
týř; Kóre kosmon, Sova světa a další). Od Babyloňanů převzali a dále 
propracovávali démonologii (Proclos a další), od Asyřanů řadu mýtických 
postav (Astarta je vzorem řecké čarodějnice Hekaté). Staroegyptským, hiera-
tickým písmem psaným, čarodějnickým papyrům se velmi podobají „papyri 
graecae magicae", které se těšily velké pozornosti za středověku. Stranou po-
nechávám egyptské a babylónské vlivy na řeckou alchymii a astrologii. 

Ale staré Řecko mělo, jako všechny národy či kultury, také svou vlastní, 
autochtonní „magii", spíše však čarodějnictví. Pověstné byly v tomto smyslu 
zejména thesálské čarodějnice se svými krvavými, zvrhlými rituály, starořec-
ké čarodějnice strigy a lamie. Známou thesálskou čarodějnicí byla Erichto. 
Řekové také vytvořili pojem pro čarodějnictví, resp. černou magii, „goéteia" 
(později ve středověku používané jako goetia). A měli ovšem i své vlastní 
slavné mágy, z nichž vynikl Julianos (2. stol. n. 1.), který byl patrně syrského 
původu a zanechal údajně spisy o theurgii, obřadech a věštbách. Za mágy byli 
ovšem považováni i Pythagoras, údajné zasvěcený v Egyptě a pěvec Oifeus. 
Dobrou ilustraci řecké magie podává Apuleius ve svých Metamorfózách, kde 
líčí sen, který měl při přenocování v jakési thesálské hospodě a v němž měl 
vizi krvavého rituálu, který prováděly thesálské čarodějnice na jeho příteli 
Aristomenovi. Jiné líčení podobného druhu, týkající se však pozorování „pří-
zraku černě oděné ženy", „bohyně pomsty", podal Platónův žák a vládce Sy-
rakus Dion (409-354 před n. 1.). Řecké erínye, lamie, empúzy jsou původně 
mýtické přízraky podsvětí, kterému vládl Hádés, jež jitřily i fantazii středově-
kých čarodějů. Zejména Hekaté se později stala hlavní postavou strašidelných 
jevů a její uctíváni bylo spojeno s „ohavnými kulty" (E. Rohde). 

A. Castiglioni (1982) konstatuje „pozoruhodnou souhlasnost mezi nábo-
ženstvím a magií" ve starém Řecku. Nejužší byl vztah mystérií a magie, ze-
jména u mystérií eleusinských. Tato mystéria byla prováděna v místě zvaném 
Eleusis, nacházejícím se poblíž Athén ve svatyni, pocházející až z mykénské 
doby. Předcházela jim přípravná „malá mystéria", prováděná v Demeteřině 



chrámu v Athénách. Velká eleusinská mystéria se konala ve dnech 14. až 23. 
záři a jejich ústřední symbolickou postavou byla bohyně podsvětí Persefona, 
dcera bohyně Demetery. Primárním smyslem mystérií bylo dramatickými, 
u některých mystérií také orgiastickými prostředky vyvolat „vzrušení duše" 
jako předpoklad vrcholného transcendentálního zření („epopteia"). To, spolu 
s přípravnou očišťující fází, připomíná extatickou metodu evokativní magie. 
Těmto mystériím byla příbuzná mystéria Isidina, která se konala hlavně v si-
cilských Pompejích. Psychické vzrušení, uvolňující archetypickou imaginaci, 
bylo vyvoláváno dramatickou atmosférou mystérií, zobrazující symbolicky 
„pouť duše", akcentovanou nočními výjevy, zpěvy, vzrušujícími rituály. Ve-
lekněží eleusinských mystérií se nazývali „hierofantés", tj. „zjevující posvát-
ná tajemství". Slavná byla také Dionýsova mystéria (Dionýsos byl bůh 
plodnosti), která měla původ v orfických bakchických mystériích, vyznačují-
cích se „posvátnými orgiemi". Uctívaným symbolem boha zde byl „velebný 
býk", hlavními osobami ménády či bakchantky, a proto dalším symbolem byl 
fallos, symbol plodnosti. Rohde však rozlišuje orfická Dionýsova mystéria 
a thrácký Dionýsův kult. Dionýsos vůbec má v řecké mytologii řadu význa-
mů, je nejen bohem plodnosti, ale i „pánem duchů a duší" (Rohde). Extatický 
stav byl v dionýských mystériích navozován nočními orgiemi. 

Magický aspekt mystérií dobře vystihl J. Matoušek (1925), podle něhož 
„magie hrála v mystériích roli nejdůležitéjší". Za tuto magickou podstatu 
mystérií pak považoval „zjevení duší, démonů a bohů, tj. dosažení tzv. auto-
psie" neboť „zaklínání a evokace duchů byly nejvyšším cílem magie" a „též 
přivodění stavů extatických bylo v magii praktikováno". Magická byla i cel-
ková atmosféra mystérií, navozující pocity tajemného, které byly umocňo-
vány místem, kde se mystéria odbývala a způsobem jejich průběhu. 
„K evokacím magickým volena pak místa osamělá a pustá." Společným zna-
kem magie a mystérií je extáze, která však není samoúčelná, nýbrž zaměřená, 
má funkci prostředku autopsie, či jak již bylo poznamenáno, aktivace arche-
typické imaginace, přinášející obrazy bohů či posvátného. 

Orfické sekty, z nichž se vyvinula Dionýzova mystéria, se objevují v Řec-
ku již v 6. stol. př. n. 1. Vznikala v nich také mystická literatura, poezie 
a literatura magická, jak to, podle Matouška, dokazují příslušné literární 
památky (např. E. Abel: Orphica, 1885). Orfismus, za jenož otce je poklá-
dán mýtický pěvec Orfeus, působil silně na ten směr řecké filosofie, který 
nejvýrazněji reprezentují Pythagoras a Platón, ale také na řeckou gnózi. Podle 
mýtu o Orfeovi byl tento z podnětu Argonautů v Peloponésu zasvěcen ve 
věštírně, kde byli vyvoláváni mrtví (nekromanteion) do nekromancie. 
Mantické či divinační umění se v Řecku pěstovalo zejména prostřednic-
tvím chrámového spánku (Poseidonův a Asklepiův chrám) a v Delfách, kde 
proslulá věštkyně Pýthie a další věštily v extatickém stavu navozeném omam-
nými parami, vystupujícími ze země. Nekromantickou metodu (věštění 



vyvoláváním mrtvých) převzali Řekové patrně od Egypťanů, jak svědčí Ho-
mér ve své Odyssei (XI; 23-50). Podle J.E. Harrisonové (1903) přišel Orfeus 
do Řecka z Kréty, ale kořeny jeho učení jsou patrně v Malé Asii, odkud se 
toto původní učení šířilo také do Indie. V řecké kosmogonii založilo pojmo-
vou dyadu chaos - kosmos a v řecké filosofii dyadu logos - mytos. Dalším 
magickým prvkem v mystériích, kromě již zmíněné extáze, která s tím souvi-
sela jako prostředek, bylo „zrození boha", jeho evokace v imaginaci, kogni-
tivní obsah extáze. 

Další, již naznačené spojení, existovalo ve vztahu magie a gnóze, jejíž vý-
voj zasáhl všechny národy Středomoří a vyjadřoval zvláštní spojení nábožen-
ství a praxe, totiž spojení představy boha a spásy. O původu gnóze jsou 
vedeny spory, neboť její prvky, jak byly naznačeny výše, lze najít v nejrůzněj-
ších náboženských soustavách, včetně křesťanských. Jsou to univerzální ná-
boženská témata, jak již bylo řečeno, bůh a spása, tedy náboženské poznání -
odtud i název, odvozený z řeckého slovesa, znamenajícího „poznávat". Proto 
se také rozlišuje egyptská, židovská, řecká, křesťanská a jiné druhy gnóze. 
K.H Seligmann soudí s jistotou, že gnóze vznikla na egyptské půdě; o egypt-
ské gnózi pojednal E. Amélennau (1887). Gnóze pěstovaná v množství sekt, 
má jako taková mnoho forem, nejvýraznější je však gnóze doby helénistické 
(Matoušek), gnóze z období alexandrijské školy, v níž se mísily nejrůznější 
filosofické směry, esoterismy a mystéria. Matoušek charakterizuje gnózi jako 
„náboženství mysterijní" a její základní cíl jako „očištění duší". Na její egypt-
ské aspekty poukazuje, kromě jiného, to, že „největší mistři gnose, Basileides 
a Valentin, založili své soustavy právě v Egyptě"; její obsah tvoří zhelenizo-
vané náboženství starého Egypta, které kladlo důraz na přípravu posmrtného 
života. „Magické formulky, které musela u gnostiků znáti duše zemřelého při 
svém vzestupu, procházejíc Eóny, magické pečeti, amulety, talismany, v gnosi 
tak často používané, jsou očividně původu egyptského" (Matoušek). V ale-
xandrijské škole pak, podle citovaného autora, „nastal proces helenizace gnos-
ticismu". „Na řecké půdě nalezla pak gnose různá mystéria, a to jak domácí, 
řecká, tak helenisovaná již mystéria orientální" (Matoušek). Ten cituje patris-
tu Irenaea, který říká, že „čarodějství, zjevení duchů a zaklínání jsou u přívr-
ženců Basileidových na denním pořádku" a totéž říká o gnózi Valentinově. 
Podle Irenaea, uvádí dále Matoušek, užíval jiný řecký gnostik, Markos „i fil-
trů a čarodějných prostředků, aby získal lásku žen". Mnozí historikové magie 
soudí i na gnostický původ sexuální magie, neboť jisté ritualizované praktiky 
tzv. barbelognostiků, opírající se o „mystérium spermatu" tomu nasvědčují. 
F. Kabelák je však označil za praktiky satanistické. 

Alexandrijská škola, působící na rozhraní předkřesťanské a křesťanské éry 
jako duchovní středisko světa, v němž se prolínaly duchovní vlivy starého 
Egypta s vlivy židovskými, řeckými, arabskými, perskými, indickými a další-
mi, má pro dějiny magie mimořádný význam, protože v ní krystalizovala idea 



i metoda nejvyšší formy magie, theurgie. Důležitou roli zde hrála knihovna 
Museion, založená již roku 250 př. n. 1. se 400 000 svitky, která byla sice 
později spatena, avšak zásluhou Marka Antonia opět obnovena, když jí věno-
val 200 000 svitků z knihovny Pergamonu. Dále zde byla i menší knihovna 
Serapeion, kterou dal roku 389 „křesťanský fanatik" Theofilos spálit. Za 
dvěstěpadesát let nato dal arabský válečník téměř všechny zbylé svitky upo-
třebit pro vytápění lázní. V Alexandrii vznikl řecký překlad Starého zákona, 
který pořídilo sedmdesát překladatelů (tzv. Septuaginta). 

Kromě dále zmíněných neoplatoniků zde působil i židovský filosof Filon 
(20-54), syntetik řecké filosofie a židovské mystiky, který se zabýval biblic-
kými symboly a alegoriemi. Biblické děje považoval podle vzoru kabbaly za 
esoterické symboly. Tak např. Abrahamu cestu z Chaldeje do Palestiny poklá-
dal za alegorické zobrazení „ctnost milující a boha hledající duše". Hledání 
boha bylo základním tématem Filonovy filosofie, ale konec konců i filosofie 
neoplatoniků a theurgů: pozemský život a božský svět idejí, téma spojované 
s odpoutáváním se od pozemského života a spěním do světa duchovního, 
akcentované přísnými požadavky čistoty duše. Snad nikdy předtím ani potom 
nebylo téma duchovního života a světa vyhroceno tak ostře jako v tomto ob-
dobí na rozhraní věků, kdy lidská duše, v níž se odehrává boj rozumu a smys-
lovosti, byla chápána jako vězeň těla: najít boha se podaří jen těm, kteří se 
osvobodili z pout těla (Filon). Avšak příkaz „opusť tělo, smysly a zemi nemá 
znamenat, aby ses od nich podstatně odloučil, nýbrž znamená to pouze, vzdal 
se od těchto věcí duchovně, nenech se od nich ovládat, neboť to jsou tvoji 
poddaní" (Filon). To bylo také věcnou devízou vysoké magie. 

Alexandrijskou neoplatonskou školu, která se, kromě jiného, zaměřo-
vala na theurgii, reprezentují zejména jména Porfyrios (232-304) a Jambli-
chos (* cca 330 n. 1.), autor proslulého spisu O mystériích egyptských. 
Neoplatonismus byl syntézou alexandrijské školy, která působila v období 
2. stol. př. n. 1. do 2. stol. n. 1. Jeho nejvýznamnějším představitelem byl Plotin 
(205-270), jeden z největších filosofů extáze, který měl velký vliv na vývoj 
teorie magie. Alexandrijská škola, kromě jiného, rozvinula theurgii, nejvyšší 
formu magie; u některých představitelů této školy byla theurgie dokonce zto-
tožněna s filosofií, která již nebyla chápána jako produkt diskurzivního myš-
lení, nýbrž jako produkt extatického zření. Tento směr nastoupil již židovský 
filosof Filón (cca 20-30 až cca 41-54 př. n. 1.), který ztotožnil boha se světo-
vou duší a přibližování se k němu s theurgii. Zprostředkujícím článkem tohoto 
„přiblížení" jsou andělé, inteligibilní svět duchů, sféra božských praobrazů, 
idejí či „božského logu". Stykem s tímto světem dospívá člověk k nadsmyslo-
vému poznání. Předpokladem tohoto styku, předpokladem sine qua non, je 
stažení se ze světa, tělesná čistota v nejširším smyslu, osamělost a půsty: an-
dělé sestupují jen k člověku mravně čistému. Filón se odvolává na Mojžíše, 
který se po čtyřicet dnů postil na hoře, než přijal božské poselství. G.C. Horst 



(1820) tvrdí, že „dějiny gnostiků nabízejí v oblasti theurgie obsažnou látku" 
a že „theurgie byla mezi gnostiky v Alexandrii rozšířena a vysoce oceňová-
na". Za „hrdiny theurgie" a „důvěrníky bohů" pak pokládal zejména „pytha-
gorejského divotvůrce" Apollonia z Tyany, současníka a podle některých 
autorů i rivala Ježíše Krista, jakož i mýtického Henocha, a Dionysia Aeropa-
gitu, jehož spisy pokládá pro theurgii za zvlášť důležité. Dalším theurgem byl 
Plotin, považující celý svět za oduševnělý a tím i lidskou duši vůbec - nikoli 
jen intelekt - za nástroj vyššího poznávání. Horst se zmiňuje o egyptském 
knězi, který přišel do Říma a v tamějším Isidině chrámu evokoval Plotina. 
Plotinův duch se zjevil, ale k velkému překvapení evokatéra nikoli jako dé-
mon nějaké třídy, nýbrž jako bůh, který však krátce na to zmizel. Plotinův 
životopisec Porfyrios píše o jeho ctnostném a vysoce duchovním životě, o je-
ho touze být ve styku s nejvyššími duchovními bytostmi. Amelius věštbou 
zjistil, že Plotin po své smrti získal „božskou duši" a přebývá v „chóru bla-
žených bohů". Porfyrios se zabýval démonologií a s ní spojenou divinací. Zdů-
raznil, že „také ve spánku získáváme někdy představy o budoucím, aniž 
bychom na to mysleli, nebo na to byli zaměřeni" (Horst). Největším theurgem 
alexandrijského období byl Jamblichos, který ve svém díle De mysteriis 
aegyptiorum pojednal o všech problémech theurgie. Zdůraznil rozdíl filosofie, 
teologie a theurgie, kterou pokládal za nejvyšší metodu poznávání: zatímco 
fdosofie pracuje s pojmy a principy, pracuje theurgie, jak již bylo řečeno, s du-
ší vůbec prostřednictvím symbolů a signatur, posvátných znamení a slov, která 
aktivují její skryté poznávací schopnosti. Tak může duše získat spojení s bohy, 
heroi, anděly a dušemi zemřelých. Démoni a heroové vyplňují místo mezi 
dušemi a bohy. Existují různé duchovní světy, ale nejsou to světy fyzické, či 
prostorově určené sféry: bohové přebývají ve všech stvořených věcech a stej-
ně tak i jiné duchovní bytosti. Jamblichos byl praktikující theurg a naznačil 
způsoby styku se světem duchů, k nimž se vracím ve druhé části této knihy. 

Významný dokument o staroegyptských mystériích a magii zanechal Plu-
tarchos ve svém spise De Iside et Osiride (cca 50 n. 1.). Podrobně analyzoval 
tento spis orientalista a profesor německé pražské univerzity Theodor Hopf-
ner (1941), který jej také přeložil do němčiny. Pro dějiny magie má mimořád-
ný význam „démonologický význam pověsti" či mýtu o Isidě a Osiridovi, 
dvou nejvýraznějších božstvech starých Egypťanů. Podle jezuity a velkého 
znalce hermetismu Athanasia Krichera (1652) obsahuje mýtus o Isidě a Osi-
ridovi esotemí prvky křesťanství. Plutarchos (kap. 25) poznamenává, že to, co 
bude v jeho knize vyprávěno o Typhonovi (Sethovi), Osiridovi a Isidě nejsou 
osudy bohů ani lidí, ale „osudy velkých démonů". Sám pak podává přehled 
řecké démonologie (Pythagoras, Hesiodos, Empedokles a další). A také řecké 
bohy a bohyně, jako např. Dionýsa a Demeter, pokládá za démony. Dobří 
démoni, jako Isis, Osiris a Dionýsos se, podle Plutarcha, stali bohy. V této 
souvislosti podal Plutarchos také výklad egyptského názvu pro podsvětí, 



„amenti" - nebyl si však zcela jist, zda toto slovo nebylo řeckého původu. 
Toto slovo znamená „západ", místo, kde každý večer umírá sluneční bůh Re. 
K vlastnímu zřetelnému pojetí démona však nedospěl. Soustavnější démono-
logii podal až byzantský polyhistor Michael Pselos (1018-1076) ve spise Peri 
energeias daimonon (O silách démonů). 

K výrazným postavám dějin magie patří také Apollonius z Tyany (1. stol. 
n. 1.), údajný odpůrce Ježíše Krista, zasvěcenec a mág, o němž mnoho vypráví 
jeho životopisec Filostratos (cca 217). Uvádí např. příhodu, kdy Apollonius, 
jsa hostem na jisté svatbě, rozpoznal v přítomné nevěstě upíra a magicky jej 
zneškodnil, způsobiv přitom zmizení sluhů a hodovního stolu. Podobné his-
torky byly vyprávěny a zaznamenávány o různých osobnostech té doby, např. 
o Simonu Mágovi, gnostikovi, jehož kouzla zase rušil sv. Pavel v Římě, kam 
se Simon Mágus vydal, aby dokazoval, že je bůh. Jsou to vlastně starodávné 
faustiády, které vzrušovaly mentalitu tehdejších lidí v době bezvýhradné víry 
v kouzla a zázraky. 

Vystupováni Šimona mága (Simon Mágus) souvisí časově s počátkem na-
šeho letopočtu a zprávy o něm nacházíme u svatých otců, zejména Irenea; 
shrnul je F. Hůlfen (1868). Jde patrně o člověka, který se narodil v Egyptě 
a byl vzdělán v Alexandrii. Cestoval po Palestině a Řecku v doprovodu jisté 
ženy jménem Helena, kterou prohlašoval za „emanaci ženského aeona". 
Skončil v Římě jako protivník apoštola Pavla za vlády císaře Nerona, když se 
pokusil o vzlétnutí jako bájný Ikarus. Měl povést divotvorce, který byl scho-
pen levitace, bilokace a dalších projevů okultních schopností. Po Šimonově 
smrti se jeho učeni rozšířilo a vznikla sekta simoniánů. Podstatou jeho učení, 
které se zachovalo jen ve fragmentech, byla filosofie „skrytého" a „zjevného" 
ohně jako dvou základních principů dění, což podle Thomasia (1893) odpoví-
dá platónským dimenzím inteligibilního a senzibilního. Ohněm je zde myšle-
na transcendentální schopnost (skrytý oheň » skrytá síla). Dvojímu ohni pak 
odpovídají protiklady duše-myšlenka, hlas-jméno a rozum-žádostivost; kos-
mologicky tomu odpovídají nebe-země, Slunce-Měsíc a vzduch-voda. To 
jsou párové kořeny veškerých sil, nad nimiž vládne „sedmý kořen", „duch 
boží". Tyto ideje odvodil, podle Thomasia, Šimon Mág z obrazů Mojžíšovy 
Genese a souhlasí to i s chaldejskými Orakulemi (praoheň, z něhož vše po-
chází). Ohněm se zde rozumí „věčné světlo" a jde tedy opět o astrál. Pozoru-
hodná je Šimonova téže, že pozemské bytí je ovládáno ženským principem; 
jeho zvnitřněním se uskutečňuje návrat k prastavu duše. 

V těchto fragmentech lze shledat prvky prastarých, ale i zcela moderních 
pojetí: především „ohně" jako metafyzického dynamického činitele (alchy-
misté) a sebereflexe archetypu animy jako jednoho aspektu cesty muže k in-
dividualizaci (C.G. Jung), vzdáleně pak poukaz na mystérium a kult Velké 
Matky, resp. okultní dianismus, které jsou pokládány za historický zdroj čaro-
dějnictví žen. Zachovalé fragmenty učení Simona Mága však nedovolují jeho 



úplnější prezentaci. Simoniáni byly jednou z celé řady gnostických sekt, které 
měly blízko k magii. 

Důležitým zdrojem poučení o staré magii, z něhož později čerpal její stře-
dověký klasik H.C. Agrippa von Nettesheim, byl Pliniův spis De natura 
(77 př. n. 1.), v němž se poukazovalo na perský původ magie. Egypt, Persie, 
Babylon, Chaldea byly na začátku křesťanské éry považovány za pravlast 
magie; Orfeus, Pythagoras, Zoroaster, Mojžíš byli považováni za největší 
mágy všech dob; Kirké, Hekaté, Erichto za největší čarodějnice. Téma čaro-
dějnictví vystupovalo u největších básníků starého Říma (Horatius, Vergilius, 
Ovidius). Poslední pohanský císař Julian Apostata se však marně snažil za-
chránit prastaré pohanské chrámy a mystéria před prosazujícím se křesťan-
stvím. 

Velký význam v dějinách magie mají staré italské pohanské kulty s magic-
kými rituály (A. Castiglioni 1982), příbuzné kultům starých gnostiků, ale 
směrované spíše k čarodějnictví, než k cestě za spásou. Byly to zejména straš-
né sexuálně magické kulty starých Etrusků, v nichž, jak říká K. Aram (1929) 
se objevovaly prvky „démonické magie" se „strašnými sexuálními a obscén-
ními praktikami" (Castiglioni). Griinwedel (1922) je rekonstruoval ve spise 
Tuska latinsky, neboť se neodvážil jejich hrůzné praktiky popsat ve své rodné 
řeči, němčině. Jeho obsáhlý a výpravný spis však zůstal nepovšimnut. Jeden 
ze starých „magických kultů" Itálie popsal anglický etnograf Ch.G. Leland 
(1899). Seznámil se v r. 1886 v Itálii s dívkou jménem Maddalena, která byla 
kněžkou takového kultu a která mu prozradila jeho tajemství. Byl to florent-
ský kult bohyně Diany, který Leland nazval Aradia a který je vynikajícím 
dokumentem tehdejšího čarodějnictví, pěstovaného skupinově, s vlastní litur-
gií, ale univerzální magickou symbolikou. Nacházíme zde vedle životní his-
torie Diany celou čarodějnickou tématiku, počínaje zaklínáními a zhotovová-
ním voltů až po sabbat čarodějnic a svět nadpřirozených sil od skřítků až po 
planetární božstva. Je to bohatá folkloristika čarodějnictví, sahající až k jeho 
nejstarším pramenům. Kniha má příznačný úvod: 

„Toto je curriculum (vangelo) čarodějnic: 
Diana se oddávala hluboké lásce ke svému bratru Luciferovi, bohu Slunce 

a Měsíce, bohu světla (splendor), který byl tak hrdý na svou krásu a který byl 
kvůli této hrdosti vyhnán z ráje. 

Od svého bratra počala Diana dceru, které dala jméno Aradia (tj. Herodias). 
V oněch dnech žilo na zemi mnoho bohatých a mnoho chudých. Bohatí 

učinili z chudých své otroky. 
V oněch dnech bylo mnoho otroků, s nimiž bylo krutě zacházeno. V kaž-

dém paláci mučení, v každém zámku hladomorny s vězni..." 

Tato úvodní pasáž poukazuje na novější teorii sabbatu, že to bylo noční 
shromažďování chudých a utlačovaných, kde se orgie mísily se sociálně revo-
lučním cítěním. Diana dále říká své dceři: 



„A naučíš se umění travičství, 
Trávit ony, kteří se pokládají za velké pány všeho, 
Ano, necháš je umírat v jejich palácích, 
A duše utlačovatelů spoutáš svou mocí; 
A najdeš-li sedláka, který prohlašuje bohatství za své vlastní 
Pak naučíš čarodějnici, tvoji žákyni, 
Jak zničí veškerou jeho žeň strašlivým počasím, 
Blesky a hromy (zcela strašně), 
A krupobitím a bouří 
A kdyby ti měl kněz učinit příkoří svými požehnáními, 
Pak mu dvojnásobně zaplatíš a sice 
Mým jménem, Diany, královny všech čarodějnic! 
A kdyby ti kněz nebo urozený 
Chtěl říci, že máš mít důvěru 
K Otci, synu a svaté Panně Marii, 
Pak odpověz: 
Váš bůh, Otec a Maria 
Jsou tři ďáblové 
Neboť pravý bůh, Otec, není náš, 
Neboť jsem přišla vymést špatné z tváře země, 
Muže zla, ty všechny zničím!" 

Z výše uvedeného hlediska je neméně zajímavá evokace Kaina (bohem 
zavrženého zlého bratra hodného Ábela) a zaklínání Diany samotné: „Hle-
dám Aradii! Aradii! Aradii! O půlnoci, o půlnoci jdu do pole a nesu sebou 
vodu, víno a sůl... Vodou a vínem žehnám sobě samé..." Další zbožňovanou je 
překrásná Tana, měsíční bohyně. Psychická projekce přání a potlačovaných 
emocí je z uvedeného textu, který Leland získal jako rukopis, zřejmá. Leland 
ve svých poznámkách sám píše, že Diana je bohyní „bohem opuštěných" 
a „bezbožných". Členky kultu konaly svá shromáždění ,41a osamělých mís-
tech mezi ruinami, která byly kněžími prokleta jako shromaždiště zlých du-
chů nebo pohanských bohů, nebo se setkávaly v horách". Tato poznámka 
podtrhuje pohanské, tedy proticírkevní, protikřesťanské zaměření kultu. 

Ve starém Římě kvetly vedle egyptských a řeckých mystérií i mystéria 
mithraistická a další, města se hemžila astrology, alchymisty a mágy. Dionýs-
ká mystéria nahradily bakchanálie a další orgiastická „mystéria" jako byly 
saturnálie, luperkálie a další. Proslavenou čarodějnicí doby Neronovy byla 
I-ocusta. Nebylo zde rozšířeno jen lidové čarodějnictví, pěstované hlavně na 
venkově. Také velmi kultivovaný císař a stoik Marcus Aurelius (121-180) se 
uchýlil k jednomu z černých profesionálních mágů o pomoc, když se jeho 
manželka Faustina zamilovala do jakéhosi gladiátora. Očarování a zaklínání 
vůbec nepěstovali jen venkované a prostý lid. Když byl Hannibal „ante por- ̂  
tas" Říma, ctihodní senátoři, poučeni magickými rukopisy, uloženými v JóvO-
vř chrámu, obětovali bohu války Martovi a oficiálně prokleli kartaginského 



nepřítele. A když Hanníbal roku 216 rozdrtil římské legie a nebezpečí poráž-
ky bylo již hrozivé, bylo zaklínání spojeno s magicky nejúčinnéjším prostřed-
kem, lidskými obétmi: na jistém místé byli rituálně zaživa pohřbeni „galský 
muž a žena, a řecký muž a žena" (Livius). Z Říma se stávala země magie 
(„římský Egypt", jak poznamenává Lukián ve svých Pharsaliích). Pěstovalo 
se nejen čarodějnictví nejpřízemnějšího druhu, ale i magie čísel („mundum 
regunt numeri", „světu vládnou čísla" - Pythagorova teze), do přirozené ma-
gie byly zavedeny účinné italské mandragory, pěstovala se „extatická manti-
ka" (Rohde), výklad snů podle snáře (Oneirocritica) Artemidora z Daldisu, 
filosofové studovali egyptské a řecké magické papyry... 

Významným dílem té doby byl spis autora, který prohlásil, že „magie je 
umění bohům milé" a že ,je to umění zbožné". Byl to africký rodák, ale Ří-
man, Lucius Apuleius (cca 125 - cca 195) a tím spisem byly jeho Metamor-
fózy (Proměny) označované jako satirický román a nazvané později Zlatý 
osel. Líčily se zde příběhy mladého Lucia, jeho vývoj, který vyústil zasvěce-
ním do eleusinských mystérií. Je to kniha, která vedle řady historických do-
kumentů - jeden z nich byl již uveden a týkal se thesálských čarodějnic -
přináší nejvíce poznatků o průběhu a obsahu eleusinských mystérií. Autor zde 
nepochybné líčí vlastní zkušenosti, když o svém zasvěceni sugestivně uvádí: 
„Došel jsem na rozhraní života a smrti, vkročil jsem na Proserpinin práh, pro-
jel jsem všemi živly a vrátil jsem se. Uprostřed noci jsem spatřil Slunce jiskří-
cí jasným světlem. K bohům podsvětním i nebeským jsem přistoupil na dosah 
ruky a vzýval jsem je z bezprostřední blízkosti". Je zde řada symbolů, z nichž 
„Proserpinin práh" znamená práh podsvětí či posmrtného života (Proserpina 
byla bohyní podsvětí). 

Z období pozdního Říma pocházejí tabelae defixionum (poutači tabulky), 
převážně olověné, zhotovované v úterý, den Martův, sloužící proklínání, které 
v nich bylo vyryto magickým písmem, případně s portrétem oběti. Byly zako-
pávány v místě jejího bydliště. 

Roku 341 prohlásil císař Konstantin křesťanství za státní náboženství. 
Skončila doba pohanská, kterou se snažil uchovat jeho předchůdce císař Ju-
lian Apostata, který si velmi vážil magie. Ale neskončila doba čarodějnictví 
ani vysoké magie. Ještě kolem roku 180 vystoupil Celsus proti Ježíši Kristu, 
kterého označil za egyptského mága, protože konal zázraky. Začalo se s ká-
cením pohanských model a s ničením hájů, kde bývaly obvykle umisťovány, 
ale „tajné vědy" kvetly dál i když katolická církev vydávala zákony proti 
čarodějnictví (Lex Salica, cca 507; Canon Episcopica, cca 900). Egypt, Sýrii 
a Etiopii zaplavovaly křesťanské sekty, komunity a poustevníci, z nichž nej-
více proslul sv. Antonín Egyptský (t 356) svým bojem s démony, kteří ho 
v jeho samotě přepadali ponejvíce ve formě nahých svůdných žen. Magie 
se šířila i mezi kněžstvem a tak roku 363 Laodicejský koncil jim hrozil tresty 
za tuto bezbožnost. Avšak církev sama nahrazovala mnohé pohanské zvyky 



a symboly zvyky a symboly křesťanskými; místo amuletů vyráběla škapulíře, 
zaklínání ďábla nahradila exorcismy a mnohé náboženské úkony, především 
mše svatá, byly rituálními magickými akty. Obchodovalo se s pozůstatky sva-
tých a mučedníků církve svaté, vysvěcovaly se předměty a místa, nejlepší 
ochranou proti ďáblu bylo znamení kříže a sám kříž jako základní církevní 
symbol, dotýkání posvátných obrazů a soch mělo přinášet uzdravení, s bohem 
se lidé spojovali modlitbou. „Apage Satanas!" („Odstup, Satane!") byla ma-
gická formulka, stejně jako „anathema sit" („Budiž proklet"). Zachovala se 
víra v existenci ďáblů a andělů, jen jim byly propůjčeny jiné vnější formy: 
prototypem ďábla se stal řecký bůh Pan, smyslný bůh lesů s rohy a kozlíma 
nohama, který se nejraději pohyboval ve společnosti nymf a boha vína Dioný-
sa. Později splynul s římským bohem lesů a pastýřů Faunem. Z celkem dob-
romyslného a hravého Pana se však stal záludný a lidem nepřátelský ďábel. 
K věštěni se začalo používat bible; při jejím náhodném otevřeni pasáž, která 
padla do očí, byla odpovědí na položenou otázku. Téměř za všechno zlo byl 
odpovědný ďábel: když byl jakýsi biskup přistižen, jak vychází za nezvyk-
lých okolností z ložnice jisté dámy, usoudilo se, že to byl ďábel, který na se-
be vzal podobu biskupa. Místo mágů zaujali světci, kteri konali zázraky, např. 
sv. Hilarion z Gazy (4. stol.), který dopomohl jistému muži k vítézství ve vo-
zatajských přeborech nad soupeřem, pohanem. Mnoho zázračných uzdravení 
nemocných bylo připisováno zvláště sv. Pavlovi. Nicméně řada příslušníků 
vysokého církevního kléru byla podezřívána a dokonce i obviněna z pěstová-
ni magie, nebo z jejího využívání prostřednictvím čarodějů, na něž se obrátili 
o pomoc. Výjimkou nebyli ani papežové, kteří se nechali léčit mágy či alchy-
misty, kteri se radili s astrology nebo dokonce používali démony k věcem 
čisté pozemským, jako např. papež Jan XII., který byl v roce 963 obviněn, že 
používal magie k získání výhry v hazardních hrách. Podle Eliphase Léviho se 
umírající papež Sylvestr II. doznal, že se oddával „duchu temnoty", tj. ďáblu, 
papež Honorius III. nekromancii atd. Ale většinou se zde jedná o případy, 
které spadají již do období ranného středověku a které jsou ovšem sporné. 



STREDOVEK 
Úvod 

Za středověk je pokládáno období od zániku Západořímské říše roku 476 
(pád Cařihradu) do objevení Ameriky roku 1492. Dělí se na ranný (5.-11. 
stol.) a vrcholný středověk (12.-15. stol.). Je to období vývoje křesťanství, 
které postupně ovládá duchovní atmosféru Evropy a vede k vypjaté nábožen-
ské víře, ale také období zániku Římské říše a pohanství, stěhování národů 
(275-568), upevňování feudálního řádu a jeho spojení s církví. Kulturními 
centry jsou kláštery a později univerzity, duchovní život je určován pevnou 
vírou v božský řád, spasení a nadějí na život věčný. Ale život středověkých 
lidí je také poznamenán propastnými rozdíly mezi chudými a bohatými, ne-
volníky a šlechtou, šířením morových nákaz. Zakotvenost středověku ve víře, 
pověrách, scholastice a náboženském dogmatismu způsobila, že jej pozdější 
renesanční myslitelé charakterizovali jako barbarskou dobu. Nicméně je to 
také doba velkolepých gotických katedrál, úsilí o zbožnost a zachování čisto-
ty církevního učení (boj proti kacířům, mezi něž patří i řada gnostických sekt). 
Nábožensky exaltovaný středověk a jeho mystika je již něčím specifickým ve 
srovnání s náboženským životem antiky. 

Na začátku středověku je již téměř zapomenuto tajné učení druidů (L. Cho-
chod), ale do Evropy pronikají řecké a arabské čarodějnické rukopisy. Na 
příkaz kastilského krále Alfonsa X. (1221-1284) je z arabského originálu 
Ghajab al hakim (Cíl moudrých) pořízen překlad jedné z prvních evropských 
příruček čarodějnictví^Picatrix a téměř o sto let dříve se Evropa seznamuje 
s Psellovým řeckým dílem o démonologii. Avšak Canon episcopi (cca 900) je 
již neblahou předzvěstí pozdějšího pronásledování čarodějnic a čarodějů, kte-
ré je nejvýraznějším, ale i nejtragičtějším jevem dějin středověké magie. 

Picatrix 

Do křesťanské Evropy pronikala magická liturgie a spisy o magii vůbec 
dvěma cestami, v podstatě z téhož pramene, helénizovaného Egypta, a to ces-
tou řeckou a španělskou. Tato druhá, španělská cesta, vycházela z prostředí 
muslimského Španělska, odkud pronikl do křesťanské části Španělska a po-
sléze do celé Evropy arabsko-řecký magický text, zvaný Picatrix. Král Alfons 
Kastilský, zvaný „moudrý" jej dal v roce 1256 přeložit z arabštiny do řečtiny. 
Později byl překládán i do latiny a koloval jako vzácný rukiopis, s nímž se 



seznámili i první dva autoři evropských učebnic magie, P. de Abano a H.C. 
Agrippa von Nettesheim. Spis obsahuje téměř všechna závažná témata teore-
tické i praktické magie a byl prý oblíbenou četbou císaře Rudolfa II., „šílené-
ho Habsburka", posedlého, kromě jiného, zájmem o okultní nauky. 

Ch. Mclntosh (1985) tuto knihu charakterizuje jako „mystickou filosofii, 
charakterizovanou gnostickým pohledem a zahrnující některé ideje helé-
nistického světa". Tento spis, poldádaný za grimoár, „fakticky obsahuje mys-
tické učení velké krásy", píše Mclntosh a je přesvědčen, že si to myslelo 
i mnoho učenců období renesance. Také W.E. Peuckert (1936) soudí, že ob-
sah Picatrixu, který je „téměř kompendiem", je v plném souladu „s podstatný-
mi učeními pozdního helénismu, spočívajícími na neoplatonské metafyzice". 
Kosmos je zde chápán jako „jednotná dokonalá bytost" a jako „spojený trva-
lým proudem pneumatických sil" (tj. různých vlastností duše světa), „nasyce-
ný pneumatem hvězd". Picatrix je skutečně víc, než pouhý grimoár středo-
věkého druhu, je dokonce víc než proslulé Šalamounovy klíčky, protože je 
současně filosofií přírody a magie a zahrnuje řadu eklatantních metafyzic-
kých témat. Není to však bohužel spis systematický. Německý znalec a spo-
lupřekladatel tohoto díla H. Ritter (1923) jej nazval „arabskou příručkou 
helénistické magie". Druhý z překladatelů M. Plessner (1962) to zpřesňuje: je 
to historicky velmi cenná příručka „astrologické magie", neboť teoretická 
i praktická magie zde mají astrologický základ. Teprve mnohem později byl 
tento základ obohacen o aspekty kabbalistické, a to opět španělskou cestou. 

Poprvé analyzoval toto dílo knihovník kardinála Richelieua E. Gaffarel 
(1650) ve své studii o perských talismanech. Název díla Picatrix znamená 
patrně jméno jeho autora, jímž by, podle Rittera, mohl být jistý Ruqrátis (nebo 
Biqrátís), autor knihy o „pneumatických talismanech", neboť to je také pod-
statnou náplní Picatrixu. Domnělý autor je také nazýván „Pseudo-Magrití" 
(jeho údajné dílo Cíl moudrých vydal H. Plessner roku 1933). Různé opisy 
Picatrixu jsou zachovány v řadě evropských knihoven, císař Maxmilián I. měl 
ve své knihovně dva vzácné exempláře tohoto díla. Avšak zmínky o tomto 
díle jsou poměrně vzácné. Poprvé obsah díla systematicky zpracoval H. Ritter 
(1923). Před druhou světovou válkou Richter spolu s Plessnerem začali dílo 
překládat, ale první tisková korektura byla v Německu zničena bombardová-
ním a zachoval se jediný exemplář. Teprve v roce 1962 se s podporou jedné 
londýnské vědecké společnosti oběma autorům podařilo vydat překlad tohoto 
díla s rozsáhlými dvěma úvody od obou autorů a komentářem. Text je němec-
ký. Z tohoto vydání čerpám také další charakteristiku Picatrixu. 

Ve IV. století vznikla v Iráku Encyklopedie filosofických věd, patrně dílo 
tajného spolku „Ryzích bratří", blízkých šíitské sektě Ismáilija (Ryzí bratři). 
Hovoří se v ní o světě sfér a hvězd, o duši světa a jejích silách. Pozemské dění 
není přenecháno samo sobě, není kauzální řadou s počátkem, není řadou vyví-
jejících se dějů, ale dějem, který stále trvá působením božím prostřednictvím 



„všeobecné duše". Hvězdy jako orgány všeobecné duše hrají další zprostřed-
kující roli, předávají své síly pozemskému světu. Takže zde máme tři vrstvy: 
duše světa - hvězdy - pozemské bytí. Působící hvězdné síly jsou kvalitativ-
ně diferencované emanace všeobecné duše, jsou to „dílčí duše" (např. duše 
saturnské). Avšak jsou zde ještě další působící síly, „duchovní bytosti" (pneu-
mata, ruhániját), které odpovídají řeckému výrazu „daimonis". Obsah uvedené 
Filosofické encyklopedie je velmi blízký obsahu Picatrixu, jehož ústředním 
tématem jsou rovněž „síly duše svéta" a tedy sympatetická magie, magický 
princip působení stejného na stejné (homeopatické působení věcí, z nichž každá 
má své planetární korespondence - tak se např. hvězdná síla Venuše zesiluje, 
je-li ve Venušinu hodinu vyryto její signum do měděné destičky, nebo je-li její 
vliv přitahován použitím korespondujících rostlin, zvířat a minerálií, zejména 
drahokamů). To je základ magického léčitelství, ale i magických evokací 
a zhotovování talismanů. Ritter vyslovil hypotézu, že Picatrix i Filosofická 
encyklopedie jsou díly jediného autora. 

Charakteristika jednotlivých planetárních sfér, jíž je v Picatrixu věnována 
velká pozornost, vytváří základy astrologické magie, tj. v podstatě okultních 
korespondencí mezi sedmi planetami a věcmi světa minerálního, rostlinného 
a živočišného - všechny tyto věci jsou pokládány za žijící bytosti, nadané spe-
cifickými dušemi. Satumskou duši např. mají určitá zvířata, určité rostliny, 
určité kameny, vůně, barvy, časové rytmy - ale saturnská jsou i tmavá údolí, 
části lidského těla, saturnská je tíže, pomalost, chladnost, suchost atd. Znalost 
takových korespondencí je podmínkou tvořivé činnosti v magii: každý magic-
ký akt totiž vychází z aplikace planetárních korespondencí. Proto z nich vychá-
zí také zhotovování talismanů - další obšírné téma Picatrixu. Každý talisman 
kondenzuje určitou planetární sílu, je-li zhotoven v příslušných časových 
a materiálních korespondencích. 

Magie je domýšlení určitých filosofických premis, resp. ontologických po-
stulátů, resp. zjevených dogmat. Magická praxe pak vyplývá z tohoto obrazu 
světa, jehož podstatou jsou korespondence a vlivy okultních sil („fluid"). Tak 
je například magická lunární operace „stahováním sil Měsíce" za určitých 
astrologických a dalších podmínek. Kniha je velmi prakticky, ale současně 
i filosoficky založena. V její čtvrté části nacházíme řadu odvolání na Sokrata, 
Platóna, Aristotela, Pythagora, Herma, Gábir Ibn Hajjána a staré arabské filo-
sofy. V obsáhlém úvodu k Picatrixu charakterizuje H. Ritter obraz světa, který 
toto dílo přináší, a způsob myšlení, který jeho autor vykazuje, v souhlasu 
s E. Cassirerem (1925, dílo o „filosofii symbolických forem") jako „obraz světa 
strukturálního myšlení", tzn. že „celý svět je dělen podle morfologických hle-
disek a orientován na třídy" a soudí, že je to typicky astrologický způsob myš-
lení. Řekl bych však, že je to typický produkt západního epistemologického 
konstruktivismu (svět zachycený v kognitivních sítích, jejichž uzly jsou pojmy, 
svět zmapovaný, usoustavněný, tedy také myšlenkově strukturovaný). Avšak 



místo struktury pojmů zde nacházíme spíše strukturu obrazů, mapu či síť kon-
krétních věcných kategorií a jejich korespondencí. Richter se ostatně odvolává 
na Procla, podle něhož mezisvět mezí duší světa a pozemským bytím je uspo-
řádán „jistými sériemi souvisejících a ve vzájemném sympatetickém spojení 
stojících věcí" a „na špici každého takového nebe a zemi spojujícího řetězce 
stojí božstvo a pod jeho korouhví se shromažďuje množství podobných, i když 
nám také často jako heterogenních se jevících věcí, které jsou mu sympatické 
a dále vedou jeho působení". V okultním esoterismu je to triáda světa idejí, duše 
a hmoty, svět božský, astrální a fyzický. 

Picatrix podává nauku, která je okultní vědou: „Staří filosofové, mezi něž 
patřili i tvůrci hieroglyfických nápisů, pilně drželi tato učení v tajnosti, zobra-
zené tajnými znaky a zahalenými výroky, neboť s otevřeným zobrazením bylo 
spojeno nebezpečí zničení svéta. Řeč starých mudrcuje temná a těžce srozumi-
telná." (Ritter parafrázující výroky autora Picatrixu.) Kniha je úvodem k taj-
ným vědám vůbec a neopomíjí ani podrobný návod k osobní přípravě k operaci 
se chystajícího magika, který se musí připravit především „tělesně sympatetic-
kým parfémováním a výživou", s „čistou vůlí" a „vnitřní energií" se koncen-
trovat na objekt a účel své operace, aby „vstoupil do spojení s nebeskými 
silami". Své vlastní magické jednáni pak musí uskutečnit „v co možno neruše-
ném tichu noci a skryt před zrakem člověka, zejména před nevěřícími laiky". 
Konečné „musí věřit ve správnost toho, co činí a při operaci ho nesmí přepad-
nout žádná pochybnost a nejistota"; jeho vůle se spojuje s vůlí všeobecné duše. 
Časté poukazy na vlivy jakýchsi fluid, „pneumat" (démonů) jako druhů růz-
ných energií, materiálních korespondencí atd. činí z doktríny obsažené v Pica-
trixu, která je v podstatě též doktrínou středověkého okultismu vůbec, zvláštní 
druh metafyziky ve smyslu světa transcendentních, za rámcem konvenční 
empirie existujících a působících sil. A byla by to ontologie veskrze materia-
listická, kdyby tyto síly nebyly pouhým prostředkem duchovního světa idejí, 
oněch, výše zmíněných, božstev, která je řídí, podléhajíce sama jakési zvláštní 
nutnosti. Je zde tedy nastíněn čirý panteismus, který byl církevními otci brzy 
prohlédnut jako nebezpečné kacířství a Picatrix se stal zakázanou knihou, upou-
tanou v některých klášterních knihovnách řetězy k regálu. Tak tato kniha patřila 
do kategorie těch knih a spisů, do nichž svatí otcové, pokud je z nějakého 
důvodu četli, nebo dokonce studovali, vepisovali „Cave haec legere!" - „Střež 
se toto čisti!" Přesto však Picatrix, předobraz magických grimoárů lepšího 
druhu byl čten a studován. Mnoho času strávil nad touto knihou, ponořen do 
jejího poutavého obsahu i největší středověký znalec magie, jak je to patrno 
z jeho vlastních spisů, sponnheimský opat Trithemius. 

Historická hodnota Picatrixu je pro studium magie, ale i starověké přírodní 
filosofie, nesmírná. Najdeme zde základy vývoje magie teoretické i praktické 
všeho druhu, které později, jak již bylo řečeno, byly obohaceny kabbalistic-
kými vlivy. Zdůraznil-li Picatrix magický význam fyzických korespondencí, 



zdůraznila kabbalistická magie význam magického „slova". Renesanční magie 
je pak již pokusem o syntézu obou těchto aspektů nadpřirozena. 

Crimen magiae 

Víra v ďábla patří k nejtemnějším stránkám středověku. V legislativě a ju-
risdikci katolické církve, resp. inkvizice, byly stíhány především čarodějnice, 
prosté, ale i urozené ženy, které /přiznávaly, že se oddaly ďáblu, jak na nich 
bylo vynuceno mučením. Jejich vinou bylo často jen pouhé uctívání ďábla 
a služby, které jim poskytoval, byly velmi přízemní. Zasvěcoval je do kouzel, 
jak škodit jiným lidem, učil je zhotovovat jedy, privolávat bouře, sesílat ne-
moci na lidi i dobytek. Ďábel se angažoval, tak říkajíc, především na uspo-
kojování lidské zloby, ale věřilo se, že za jistých podmínek může člověku 
napomoci i k získání lásky a majetku. Avšak, jak věřili mnozí čarodějové, 
ďábel může člověku pomoci i v poznávání tajemství a jedním z největších té 
doby bylo tajemství zhotovování zlata. A tak byl „zločin magie" (crimen 
magiae) rozšířen i na ty alchymisty, kteří, když vyčerpali své možnosti dospět 
sami ke Kameni mudrců, obrátili se o pomoc k ďáblu. Nebylo jich málo 
a mnozí z nich patřili k nejvyšším společenským kruhům. 

Jedním z nich byla nejhrůznéjší postava dějin černé magie, vévoda Gilles 
de Laval seigneur de Rais (Raiz nebo také Retz, 1404-1440), bretaňský mar-
šál, pán na zámcích v Tiffauges a Machecoul, který byl znám také jako jeden 
z vojevůdců, bojujících pod praporem sv. Johanny z Arku. Mocný a bohatý, 
ale rozmařile žijící a poživačný vévoda ohrozil své statky a jmění. Obrátil se 
nejprve na alchymisty. Dal na svém zámku v Tiffauges vybudovat skvěle za-
řízenou alchymistickou laboratoř a jeho důvěrník Gilles de Sillé se svými po-
mocníky nejprve sháněli po Bretani alchymisty, kterých v tu dobu bylo všude 
plno. Avšak úspěch se nedostavil. A tak byl de Sillé vyslán do Paříže, kde byli 
shromážděni nejvýznamnější znalci alchymie, studující Flamelovy spisy. 
O Flamelovi se věřilo, že zbohatl alchymickou výrobou zlata. Ale drive, než 
byli získáni pařížští alchymisté, vrátil se z Itálie jiný vévodův důvěrník a při-
vedl s sebou zběhlého kněze Francesca Prelatiho, jehož intelekt a znalosti 
alchymie vévodu okouzlily. Preláti začal hledat tajemství Kamene mudrců 

,.s pomocí ďábla. Ale jeho pokusy byly marné, jednou při jednom takovém 
málem přišel o život. Ale přesvědčoval de Raise, že se úspěch musí dostavit, 
neboť je ve spojení s ďáblem Barronem, který mu nakonec tajemství odhalí. 
Přinutil dokonce vévodu, aby s ďáblem uzavřel pakt podepsaný svou vlastní 
krví. Ale i první krvavá oběť, chlapec, ďábla k vyjevení tajemství nepohnula 
a vévoda si zoufal, musel mezitím prodat nějaké své statky a finanční krach se 
stával stále hrozivější. Preláti naléhal na nové oběti. Krajem se potulovala 
ohyzdná žena s polozahalenou tváří, která do zámku v Tiffauges lákala děti, 

\ 



které se už nikdy neobjevily. 
Krajem se šířila hrůza, rodi-
čům z Anjou, Poitou a dalších 
krajů se ztrácely děti, přede-
vším chlapci. Plných osm let 
ovládala rodiče zbretaňských 
vesniček a městeček hrůza. 
Zmizení dětí bylo přisuzováno 
zlým duchům, ale objevovala 
se i podezření, že mizí za zdmi 
zámku. 

V tomto bodě se líčení ná-
sledných událostí rozcházejí. 
Eliphas Lévi, poplaten svému 
romantismu ve svých dějinách 
magie uvádí, že k prozrazení 
hrůzných praktik Gillese de 
Raise došlo za následujících 
okolností. Když vévoda měl 
odcestovat do Svaté země, jeho 
manželka se svou sestrou pro-
hledaly zámek v Machecoulu, 
neboť vévodova žena měla zlé 
tušení. Za kaplí, umístěnou ve 
věži zámku, objevily zvláštní 
komnatu a v dalších prostorách 
věže pak učinily hrůzný nález. Rozřezaná mrtvola dítěte, množství kostí, ná-
doby naplněné černou krví, oltář s děsivou dábelskou modlou a černými sví-
cemi... Avšak vévoda odjel pouze do Nantes a při neočekávaném návratu svou 
manželku přistihl v jedné z těchto hrůzných místností. Její sestře se podařilo 
uprchnout na cimbuří věže a dát znamení přijíždějící skupince, která se blížila 
k zámku. Byli to bratři obou žen s hloučkem ozbrojenců a jeli na návštěvu. 
Učinila poplach, došlo k bitce s vévodovými žoldnéři, ale návštěvníkům 
a sestře manželky de Raise se podařilo probojovat se ze zámku a uprchnout. 
Následovala rychlá akce, obžaloba vévody a obléhání zámku, při němž byl 
vévoda vlastními lidmi vydán oblehatelům. 

Jinou pravděpodobnější verzi podává J.K. Huysmans ve svém románu Tam 
dole, verzi, která se opírá o studium soudních spisů z pozdějšího procesu 
s Gillesem de Rais před soudním tribunálem v Nantes. Podle této verze mar-
šál pobouřil vysoký klérus a šlechtu, když s dvěma sty mužů vtrhl do kostela 
v Saint-Etienu de Mer Mořte a odvlekl odtud jistého kněze, kterému před-
tím prodal místní statky. Místní biskup se snažil pohnout bretaňského vévodu 



Jeana V., aby proti maršálovi zakročil a současně proti němu sbíral důkazy, 
které mu v hojné míře dodávalo místní obyvatelstvo. Maršál se zatím uchýlil 
do opevněného Machecoulu, kam s ním odešel i Preláti. Zde je de Rais zatčen 
a uvězněn se svými služebníky v zámku la Tour Neuve. Při prohlídce zámku 
jsou objeveny stopy hrůzných zločinů. Jsou zřízeny dva soudy, církevní 
a světský a maršál je postaven před soud. Zpočátku se chová zpupně a vyja-
dřuje pohrdání soudem, ale nakonec se zlomí a vše dozná. Jeho doznání je 
ještě hrůznější: děti obětované ďáblu byly maršálem sadistickým způsobem 
umučeny a perverzně sexuálně zneužívány - zdá se, že maršál byl homose-
xuálně založený pedofil. Maršálovo „kajícné doznání" bylo tak otřesné, že 
biskup předsedající církevnímu soudu „povstal a zastřel ze studu Kristovu 
tvář". Nakonec byl de Rais odsouzen za kacířství, vyvolávání démonů, rou-
hačství, „sodomii" a další zločiny k trestu smrti oběšením a upálením. Před 
svou popravou prosil maršál všechny jimž ublížil za odpuštění a požádal 
soudní dvůr, aby byl popraven spolu se svými spoluviníky. Exkomunikovaný 
maršál pak byl za velké přítomnosti lidu, spolu se svými komplici upálen roku 
1440 na louce u Nantes. Svými hrůznými praktikami napsal jednu z nejhroz-
nějších kapitol z dějin černé magie. 

Na případu Gillese de Rais je pozoruhodné, že v něm hrála podstatnou roli 
řada katolických kněží. Byli to: Eustache Blanchet ze Saint-Malo, Henriet 
Griart z Paříže a otec Corillaut z diecéze v Luconu. Preláti, kterého maršálovi 
přivedl otec Blanchet, byl třiadvacetiletý kněz z Montcassinu, který byl znám 
jako básník, zabývající se vědami a uměním, experimentující v alchymii 
a evokující démony. Byl to právě Preláti, který konal satanistické evokace 
v kapli zámku Machecoul i na zámku v Tiffauges a nutil maršála ke stále 
novým obětem, v nichž ovšem, jak se zdá, měl maršál i libidinózní zalíbení. 
V létě 1438 zdvojnásobil Preláti počet svých satanistických evokací, které 
byly označovány jako „ritus krve" („le rite du sang"). Historik „tajných doku-
mentů čarodějnictví a černé magie" F.Ribadeau Dumas (1971) tyto praktiky 
popsal a soudí, že se jednalo o prastarý rituál z dob, kdy byly přinášeny oběti 
Molochovi, obludné asyrské modle. Evokace byla zintenzivňována kombina-
cí činností ďáblovi milých: krvavá oběť a perverzní sex. V poslední fázi 
k tomu de Rais přidal ještě prvek, známý z činnosti indické sekty thugů (škr-
tičů): zatímco Preláti mučil oběť, kterou býval obvykle „hezký chlapec", do-
stavil se maršál a oběti se ujal. Zatímco maršál oběť konejšil, drže ji v náručí, 
Preláti se zezadu přiblížil a prořízl jí hrdlo. Gilles de Retz sadistickým způso-
bem obětoval i svého oblíbence, „hezkého chlapce" Perrinetta. Je velmi prav-
děpodobné, že Preláti byl podvodník a domníval se, že se maršál hrůzných 
praktik, které vyžadoval, neodváží. Stejně pravděpodobné je, že se jich mar-
šál odvážil nejen z touhy po získání zlata, ale také pro své deviantní sexuální 
založení. Také podíl katolických kněží na satanistických praktikách byl prav-
děpodobně motivován spíše zvrhlou sexualitou, než skutečnou vírou v úspěch 



těchto praktik, i když víra v ďábla a jeho moc byla posilována katolickými 
děmonology a byla v té době přirozená. V podstatě je toto téma psychopato-
logickým či psychoanalytickým problémem. 

Čarodějnické procesy 

Pějiny středověkého čarodějnictví, které je jeho historiografy pokládáno 
za „hromadný blud", patří k nejtragičtějším kapitolám lidských dějin. Proná-
sledování čarodějů a hlavně čarodějnic katolickou inkvizicí i protestantskými 
církvemi si vyžádalo nesčetné množství obětí. Čarodějnictví bylo teology 
nazýváno „maleficium" (konání zla), a to za pomocí „čar", tj. kouzel a ve 

I spojení s daBTém. We\^tv"dnacarodějnic bylo pokládáno za velké kacířství: 
! „Heresitas est maxima opera maleficarum non credere." Čarodějnictví byl 

fenomén, který poznamenával život člověka za středověku í novověku velmi 
výraznými emocemi, především strachem, který zde měl dva zdroje: vlastní 
čarodějnictví, v jehož účinky se obecně věřilo a jehož představitelů se proto 
lídevšech společenských vrstev, od chudých venkovanů až po bohaté velmo-
že, obávali; kromě toho se obávali, aby nebyli nařčeni z čarodějnictví, neboť 
již pouhé obvinění znamenalo obvykle odsouzení k smrti upálením, předtím 
bylo doznání vynucováno mučením. K tomu, aby byl někdo obviněn, stačilo 
málo, např. že nechodil často do kostela, ale i to, když chodil příliš často. 
Docházelo k četným denunciacím, k vynuceným doznáním spojeným s udá-
váním druhých, nikdo si nebyl jist před uvězněnými čaroději, ani před inkvi-
zitory. Tyto skutečnosti neblaze proslavily především katolickou inkvizici, 
církevní organizaci, která byla ustavena k obraně víry a tedy i k pronásledo-
vání kacířství, k němuž patřilo především čarodějnictví. Čarodějové a čaro-
dějnice byli ve spojení s ďáblem, nepřítelem boha i církve a čarodějnictví 
proto muselo být vyhubeno. To ostatně žádal na několika místech i Starý zá-
kon. Ke krutému pronásledování čarodějnictví docházelo zejména v XVI. 
stol. po objevení Ameriky a po období reformace a zachvátilo katolické i pro-
testantské země, vyhnulo se však zemím s řecko-ortodoxní církví, jako bylo 
Rusko, a islámským zemím, jako bylo Turecko, konstatuje významný historik 
čarodějnictví Kurt Baschwitz (1963) a dodává, že pronásledování čarodějů 
a zejména čarodějnic bylo ve spojení s rozšířenou lidovou vírou ve „zlé čaro-
dějnice", která byla ovšem vydatně živena kněžími. Století pronásledování 
čarodějnic, čarodějnických procesů, poznamenává dále Baschwitz, bylo sto-
letím Kopernika, Keplera a Newtona, tedy dobou, kdy bylo podstatně rozší-
řeno přírodovědecké poznání, které později tvořilo pilíře vědeckého obrazu 
světa po celá staletí. Tím byl zvýrazněn kontrast vědy a pověry. „Je nut-
no odlišovat hromadný blud od obyčejného omylu a od samotné pověry. 
Hromadný blud je nezávislý na stupni vzdělání člověka propadlého bludu; 



vyznačuje se tím, že takoví lidé věří a činí to, co stojí v hrubém protikladu 
k jejich vlastnímu lepšímu vědění, k jejich vlastní soudnosti a především 
k jejich jinak vysoce povznesenému pojetí práva. To vzbuzuje dojem jako by 
jejich myšlenková schopnost byla rozpolcená na oblast bludem zatemně-
lou a na oblast rozumu přístupnou. V celých dějinách procesů s čarodějnicemi 
budeme stále narážet na toto rozpolcení osobnosti u učených lovců čaro-
dějnic" (Baschwitz). Byl to zřejmě neovladatelný strach z maleficia, ale i by-
tostná důvěra v představitele boha na zemi, které zatemnily mysl mnoha 
jinak vynikajících hlav. Jako příklad může posloužit vynikající francouzský 
filosof práva a teolog a současně krutý pronásledovatel čarodějnic Jean Bodin 
(1530-1596), královský prokurátor, který neváhal dohlížet i na procesy v pro-
vinciích, aby nikdo z čarodějů a čarodějnic neunikl zaslouženému trestu. 
U „lovců čarodějnic", teologů, se zde zřejmě uplatňovala nevědomá nenávist 
a agrese vůči ženám, které čarodějnictví především reprezentovaly a která 
zřejmě vyrůstala z transformace askezí potlačovaného sexu. Démonolog 
Francesco-Maria Guazzo (1608) zdůrazňoval, že fakt očarování lze nejlépe 

| rozpoznat na pohlavních orgánech postižených a zejména pak na neschopnos-
' ti uskutečnit pohlavní akt. Na těle čarodějnic bylo hledáno „signum diaboli", 

necitlivé místo, kam ďábel vtiskl svou pečeť, čarodějnice samy byly podrobně 
vyslýchány o svých pohlavních stycích s ďáblem a proslulé „Kladivo na čaro-
dějnice" je jakousi pozoruhodnou první fenomenologickou sexuologií, kterou 
sepsali dva dominikáni: podrobně se zde rozebírají sexuální styky čarodějnic 
s ďáblem a nešetří se detaily, aby bylo toto téma inkvizitorům náležitě objas-
něno. Ti sami pak v ponurých kobkách mučíren přihlížejí nahým ženským 
tělům svíjejícím se bolestmi z neuvěřitelně surového mučení. 

Z čeho všeho byly vlastně čarodějové a čarodějnice obviňováni? Obecně 
vzato z kouzel, jimiž škodili lidem a jejich majetku a dokonce z toho, že po-
mocí kouzel hubili lidi i zvířata. Toto spojování čarodějnictví se zlem vychá-
zelo, jak už bylo naznačeno, ze spojování čarodějnictví s ďáblem, který 
nemůže nečinit zlo. Ďábel a čarodějnictví propadlé osoby tvořily v tomto 
smyslu jakousi tajnou církev, která se spikla proti křesťanskému světu. Ďábel 
vyučuje své přívržence čarodějnictví především proto, aby mohli činit jiným 
zlo, neboť zlo je ďáblův živel. Byla to ovšem představa zcela nesprávná, neboť 
vedle čarodějů a čarodějnic, tak říkajíc černého ražení, existovalo i čaro-
dějnictví bílé, představované „moudrými ženami", vědmami, které mnoha 
znalostmi, především znalostí léčivých bylin, konaly druhým dobro. Čaroděj-
nictví tedy zdaleka nebylo jen černokněžnictvím a už vůbec nebylo beze zbyt-
ku od ďábla. Bylo v podstatě založeno zčásti na přírodní magii a zčásti bylo 
systémem zvrhlé magie ceremoniální. Příkladem prvního je proslulé vytváře-
ní voltů k destruktivnímu očarování; příkladem druhého je vyvolávání ďábla 
primitivními rituály a primitivní formule zaklínání vůbec. Čarodějnictví 
v pojetí církevních otců bylo tedy velmi zjednodušené a jednostranné. Bylo 
podporováno některými skutečnostmi, např. černokněžnickým sloužením 



Obraz mučení čarodějnice při výslechu svatou inkvizicí (neznámý autor). 

„černých mší" a zločinem tzv. „sacrilegia", což bylo zneužívání hostií k pri-
mitivním černomagickým úkonůnrtHIpřraby krávy souseda nedojily). Stačí 
z četaých středověkých grimoárů černé magie zjistit co nabízejí; je to pestrá 
nabídka všeho, co hoví ukájení lidských špatností, tj. nenávisti, lakoty, závisti 
a ovšem sexu a potřeby ovládat jiné. Kult ďábla, který byl čarodějům a čaro-
dějnicím přisuzován a který vrcholil v pověstném sabbatu, shromáždění ctite-
lů ďábla, byl apotheosou zla. Věřilo se i ve sjednávání individuálních paktů 
člověka s ďáblem: pakt byl smluvním sjednáním služeb, které ďábel poskytne 
člověku a po určité době svých služeb za to dostane jeho duši; pakt podepi-
soval člověk svou vlastní krví. O existenci těchto paktů byli mnozí přesvěd-
čeni mnohem dříve, než čarodějnické procesy zachvátily Evropu a Ameriku 
a sv. Augustin o nich napsal: „Proto musí být pověry tohoto druhu, ať už jsou 
bezelstné nebo škodlivé, které pocházejí ze zhoubného spojení mezi lidmi 
a démony, rozhodně zavrhnuty jako kdyby povstaly z nevěrného paktu zrád-
ných přátelství." V paktu se ďáblova oběť zavazovala k popírání boha a křes-
ťanské víry, ke konání zla a k uctívání ďábla. V tzv. „smolných knihách" 



různých mést, v nichž jsou zapsány i procesy s čaroději a čarodějnicemi, jsou 
tito souzeni často jen za jeden nebo několik málo úkonů a nic nenasvědčuje 
tomu, že by byli spojeni s ďáblem a že by svá kouzla vykonávali k jeho větší 
slávě; motivem jejich činů, např. kouzla, jemuž se říkalo „sušení" a které mělo 
vést k zahubení oběti, byly běžné druhy lidské nenávisti. Přesto i do těchto 
případů bylo spojení s ďáblem často zatahováno a čarodějnice se k němu po 
hrozném mučení přiznávaly. 

Oblíbeným prostředkem „očarování nenávistí" byly tzv. volty. Jejich zho-
tovování a používání vycházelo z principu pars pro. tQto (část za celek) 
a z dalších principů magie. Čarodějnice zhotovily z vosku, což bylo nejlepší, 
nebo z hlíny figurku, která měla symbolizovat oběť. Tato figurka mohla být 
i oblečena a dokonce i po domácku „pokřtěna" a měla být impregnována ně-
čím z těla oběti, kterou představovala, nebo alespoň něčím, co bylo s tělem 
oběti v dotyku; v prvním případě to byly např. nehty nebo vlasy, v druhém 
pak části oděvu. To bylo do voltu zabudováno a s takto preparovanou figur-
kou se pak určitým způsobem zacházelo, figurka byla např. probodána hřebí-
ky, roztápěna na ohni apod. Věřilo se, že se tato zacházení přenáší na oběť, 
kterou figurka symbolizovala, tj. zastupovala. 

Této základní formy očarování se používá na celém světě dodnes a jsou 
známy případy, kdy za pomoci voltů byly činěny pokusy o odstranění růz-
ných historických osobností. Práce s volty byla oblíbenou činností čarodějů 
působících na dvoře Kateřiny Medicejské. Volty si osoby, chtějící zničit své-
ho nepřítele, objednávaly u čarodějů, nebo si je podle primitivních předpisů 
zhotovovaly samy a samy s nimi vykonávaly očarování oběti. Byla-li jejich 
nenávist a současně víra v účinek voltu dost silná, mohly svými kouzly sku-
tečně negativně působit na astrální tělo své oběti. 

Tyto a jiné skutečnosti přispívaly ke vzniku image „zlé čarodějnice", staře-
ny bydlící o samotě někde za vesnicí v chatrči plné zvláštních věcí, která je 
pozdě večer či v noci tajně navštěvována zákazníky, jimž prodává různé „fil-
try", tj. přípravky pro vzbuzení lásky nebo pro poškozování dobytka, která 
dává různé rady, vyvolává potraty žen a, mimo jiné, pracuje pro své zákaz-
níky i s volty. Za čarodějnici mohla být ovšem pokládána i mlynářka či selka, 
která měla nějaké znalosti o čarování a fakticky k čarodějnicím a čarodě-
jům patřily i osoby tak říkajíc vysoce postavené, nezřídka dokonce i osoby 
z kníhů duchovních. Za čarodějnice, jak už bylo uvedeno, byly však pokládá-
ny i vědmy, které znaly a využívaly k léčebným úkonům vliv různých bylin. 
Tyto „bílé čarodějnice" byly jakýmsi zosobněním moudrosti přírody a žily 
v bytostném a důvěrném kontaktu s přírodou a znaly mnohá její tajemství. 
O jedné z nich vypráví sugestivně román Hermanna Brocha „Pokušitel". Jde 
o „matku Gisson", která je ztělesněním takové ženské přírodní moudrosti 
a kterou autor, mimo jiné, nechává hovořit o „mužské a ženské pravdě": 
„ženy poznávají někdy, že navzdory všemu zdání a klamu na tomhle světě je 



a vždycky bylo a jistě vždycky bude cosi neobyčejně prostého... je to skuteč-
nost, nic jiného, naprosto nic jiného, prostě to, co tu skutečně je... že člověk 
musí bejt šťastnej, aby mohl žít... a to je to celý ženský vědění, štěstí je jen 
tam, kde strom je strom a země je země a člověk je člověk... ale muži se 
nechtěj naučit tomu, co je skutečný, je to pro ně příliš prostinký..." Muž -
podle této vědmy - si chce štěstí sám vybudovat, „a tak si buduje klam, bu-
duje si zdání, aby to skutečný mohl vyjímat ze světa, kus po kuse, trpělivě 
a hledačsky... to je to mužský poznání a mužský štěstí". „Matka Gisson" je 
prototyp vědmy, moudré ženy, která zná nejen moc čarovných bylin, ale 
i prostou formuli lidského štěstí a v tomto smyslu pečuje o zdraví a štěstí 
svých bližních. Teprve ve třicátých letech našeho století vytvořila americká 
antropoložka Margaret Murrayová teorii, podle níž středověké čarodějnice 
vytvářely určité svazy, které byly pokračováním starověkého kultu velké 
Matky, který byl ve své podstatě oslavou přírody a pokračováním staroegypt-
ského kultu bohyně přírody Isidy. Vedl ji k tomu náhodný objev, který učinila 
při studiu dokumentů k čarodějnickým procesům; skotská čarodějka Isobel 
Gowdieová se roku 1662 píed soudem bez mučení přiznala k účasti na ta-
kovém svazku, o němž vyprávěla s „téměř poetickou silou imaginace"; vy-
právěla o tom, jak postoupila od ďábla nový křest, když se předtím zřekla 
křesťanského pokřtění, jak „létala na sabbat", jak, mimo jiné, používala 
k usmrcení některých mužů, „střely Elfů", která nikdy neselhala atd. Hypo-
téza Murrayové je ovšem akademickými znalci fenoménu středověkého ča-
rodějnictví popírána, ale ještě se k ní vrátíme. Položme si zatím jen otázku: 
odkud znaly středověké čarodějnice, ty skutečné čarodějnice, sdružené ve 
svazech, tolik účinných kouzel? 

Ke tvrdému pronásledováni čarodějnic měla katolická církev výrazný 
imperativ, obsažený již v biblickém Starém zákoně: „Čarodějnici nenecháš 
naživu!" (Exodus 22, 18). Středověké čarodějnictví, to jsou především čaro-
dějnické procesy a s nimi spojený „hon na čarodějnice", který byl iniciován 
zejména vydáním proslulé bully papeže Innocence VIII. V prosinci roku 1484 
(„Summis desiderantes affectibus" - „R naší velké lítosti" - bully byly po-
jmenovávány podle prvních slov, jimiž začínal jejich text): 

„K naší velké lítosti se nám nedávno dostalo poznatku, že jak v některých 
částech severního Německa, tak také v provinciích, městech, oblastech, di-
striktech a diecézích Mohuče, Kolína, Trevíru, Salcburku a Brémách se mno-
ho osob obojího pohlaví, nedbalých svého spasení a odpadnuvších od své 
katolické víry, oddalo ostudně ďáblům, inkubům a sukkubům a vyvoláváním, 
čarodějnickými formulemi a citacemi a jinými, prokletí hodnými pověrami 
a strašnými zaklínáními, svévolemi a ohavnými skutky dokázalo ničit porod 
žen a líhnutí dobytka, zkazilo a zničilo plody země, hrozny, vinice a plody 
stromů. Nadto stíhali a mučili tito bídní muži a ženy tažný dobytek a zvířa-
ta všeho druhu bolestmi a nemocemi jak vnitřně, tak i vnějšně; zabraňujíc 



mužům v plození a ženám v početí, takže ani manželé se svými ženami ani 
ženy se svými manželi nemohou vykonávat pohlavní akt. Nadto se křivopří-
sežně zřekli víry, kterou přijali při svatém křtu a podněcováni dablem nestydí 
se vykonávat nejodpornější zločiny a neřesti, uvádějíce v nebezpečí vlastní 
duši a urážejíce majestát Boží, vyvolávají pohoršení a jsou jiným špatným 
příkladem... Z tohoto důvodu vyhlašujeme a nařizujeme, jak je naší povin-
ností a našim přáním, odstranit všechny překážky, které by mohly bránit prá-
ci inkvizitorů a také zabránit přímými prostředky rozšíření moru kacířství 
a ostatní ostudnosti a ničení nevinné duše." 

Dále papež vyhlašuje, že inkvizitorům, které výše jmenoval, tj. Heinrichu 
Kramerovi (Instotorisovi) a Jakobu Sprengerovi, profesorům, teologům a čle-
nům řádu dominikánů, bude propůjčena moc, aby bylo zamezeno šíření uve-
dených hanebností. A varuje: nechť se nikdo neopováží klást odpor tomuto 
apoštolskému přípisu a nařízení „a ten, kdo by se toho opovážil, nechť zví, že 
bude postižen hněvem Boha Všemohoucího". Touto bullou byl vyhlášen „cri-
men magiae", zločin magie, který poznamenal život a určil tragický osud ne-
sčetných obětí. 

K pronásledování čarodějů a čarodějnic docházelo již v době před vydá-
ním uvedené bully. Inkvizitor Nicolas Eymeric vydal roku 1376 pro inkvizi-
tory příručku „directorium inquisitorum", která byla nazvána „zlatou knihou 
pro strážce víry" a kde byla též zmíněna ohavnost čarodějnictví. Avšak bulla 
papeže Innocence VIII. a následné „Kladivo na čarodějnice" (Malleus malefi-
carum) Instotorise a Sprengera vyvolaly proti čarodějnictví nejsilnější běs-
nění inkvizice. Český historiograf čarodějnictví Bedřich Šindelář považuje 
uvedenou bullu a „Kladivo" za „vyvrcholení předchozí epochy v pronásledo-
vání čarodějnic" a za významný předpoklad „k velkému honu na čarodějni-
ce". Církevní pojetí čarodějnictví a jeho likvidace bylo pak obohacováno 
četaými spisy, z nichž, kromě „Kladiva na čarodějnice" z roku 1487 (a další 
četná vydání), vynikly zejména spisy „Disquisitiones magicae" (1599) belgic-
kého jezuity a démonologa Martina Delrio a „Daemonolatria" (1595) lothrin-
genského tajného rady Nicolase Rémyho, píšícího pod jménem Remigius. 
Zatímco Delriova kniha, vydaná ještě v roce 1775, je jakousi teorií čaroděj-
nictví, je Remigiův spis jakýmsi průvodcem po čarodějnických procesech. 
Její autor sám nechal upálit na osm set lidí a dalších osmnáct dohnal k sebe-
vraždě, jak sám hrdě přiznává. Nakonec však jako dvaaosmdesátiletý stařec 
zešílel, sám sebe obvinil z čarodějnictví a byl roku 1612 upálen. Během své 
soudcovské činnosti v letech 1576-1606 odsoudil za čarodějnictví téměř tři 
tisíce osob. Jiným lovcem čarodějnic byl Rémyho současník Pierre de Lan-
cre, který působil na jihu Francie a v Baskicku a odsoudil pro „zločin magie" 
na šest set osob. K nejzběsilejším patřil pater Jean-Joseph Surin, který se po-
dílel i na proslulém procesu loudonském v roce 1634, o němž pojednávám 
dále. V Anglii to byl surový „lovec čarodějnic" Mathew Hopkins ( t l 647), 



zkrachovalý právník s titulem „generálního vyhledavače čarodějnic", který 
mučení podezřelých obohatil o novou metodu, soustavné zamezováni spán-
ku; se skupinou otrlých a všeho schopných „pomocníků" cestoval po Anglii 
a šířil strach a neštěstí, o život připravil stovky obětí. 

Proslulé se staly francouzské čarodějnické procesy, v nichž byly ze spol-
čení s ďáblem obviněni katoličtí kněží. Jeden z nich proběhl v roce 1611 
v provensálském městě Aix-en-Provence s farářem Louisem Gaufridym. Za-
milovala se do něj hysterická patnáctiletá dívka Madeleine de la Palude, 
s jejímiž rodiči byl kněz spřátelen. Ti, když poznali, že jejich dcera Gaufri-
dyho miluje, poslali ji do kláštera voršilek ve městě. Dívka zde však začala 
vykazovat projevy posedlosti, které ji nezbavily ani opakované exorcismy. 
Ďáblové, kteří ji posedli, jejími ústy prohlásili, že ji Gaufridy učinil „králov-
nou čarodějnic". Posedlost se přenesla i na další jeptišky, které si stěžovaly, 
že v nich démoni, které Gaufridy „vehnal do jejich těl", rozněcují necudné 
myšlenky a chování a nutí je, aby byli Gaufridymu po vůli. Nepomohli ani 
další exorcisté, případ začínal mít znaky epidemie posedlosti, zabýval se jím 
i papež a nakonec byl dán soudu, před nímž stanul Gaufridy, když bylo z něho 
předtím na mučidlech vynuceno doznání, že učinil pakt s ďáblem a že je pů-
vodcem posedlosti uvedených jeptišek. Obsah údajného paktu Gaufridyho 
s ďáblem, který se dochoval jako historický dokument, zněl takto: 

„Já, Louis Gaufridy, zříkám se veškerých dobrodiní jak duchovních, tak 
i světských, která mi mohla být od boha poskytnuta, od Panny Marie, ode 
všech svatých i svatých v ráji, zvláště pak od svého patrona svatého Jana 
Křtitele, sv. Petra a sv. Františka a odevzdávám se tělem i duší vám, Lucifere, 
já zde přítomný, s veškerým majetkem, který budu vlastnit, s výjimkou dob-
rodiní svátosti ve prospěch těch, kdož ji přijmou." Ďábel z něho za to učinil 
čaroděje a pomohl mu opatřovat majetek a lásku žen. 

Ukrutně zmučený Gaufridy byl nejprve zbaven kněžského svěcení tak, že 
mu byla kusem cihly sedřena tonsura na temeni hlavy a posléze byl veřejně 
upálen, když byl předtím z milosti uškrcen. 

Ještě více neblaze proslul čarodéjnický proces s farářem Urbainem Gran-
dierem v Loudonu roku 1634, který se rovněž vztahoval ke klášteru voršilek. 
Představenou tohoto ženského malého kláštera byla mladá žena s hezkým 
obličejem, ale postižená hrbem, Jeanne des Anges (Johanna od Andělů). Míst-
ní mladý a mužný farář a kazatel Grandier měl v kraji mnoho nepřátel, 
protože se líbil ženám a využíval toho k mnoha milostným dobrodružstvím, 
která nezůstala utajena mnoha otcům a manželům svedených dívek a žen. 
Stěžovali si na něho u místního biskupa a dokonce jej i přepadli a zbili 
a dosáhli posléze toho, že Grandier byl suspendován a postaven před soud, 
ale ten ho osvobodil a tak byl znovu uveden do svého úřadu, ačkoli mu ar-
cibiskup doporučoval, aby z Loudonu odešel. Sebevědomý Grandier však 
zůstal a dokonce zažaloval své odpůrce, kteří mu nakonec museli zaplatit 



odškodné. Proto začali připravo-
vat pomstu. Konvent v Loudonu, 
středofrancouzském městě, leží-
cím nedaleko řeky Loiry, měl jen 
sedm jeptišek a jeho výše zmíně-
ná představená byla příbuznou 
parlamentního rady, který byl 
oblíbencem kardinála a vévody 
Armanda de Richelieu. Obrátila 
se na Grandiera se žádostí, aby se 
stal duchovním správcem konven-
tu a jeho zpovědníkem, ale Gran-
dier, do něhož byla patrně Johana 
od Andělů zamilována, odmítl. 
Obě tyto funkce pak v konventu 
převzal jeho zapřísáhlý odpůrce 
kanovník Mignon, který patřil 
ktěm, kdož museli Grandierovi 
po prohraném soudním procesu 
platit odškodné. Brzy potom, 
co se Mignon ujal svých funkcí 
v klášteře, se začal projevovat 

Obraz upálení Urbaina Grandiéra P f íP a d Posedlosti u představené 
(neznámý autor). a potom x u dalších jeptišek. Do te, 

jak později „doznala", se ďábel 
dostal tak, že byl ukryt v růži, kterou kdosi, když se procházela klášterní za-
hradou, hodil přes zeď k jejím nohám a k níž přivoněla. Lstivý Mignon se 
ovšem ujal exorcismů, při nichž vyšlo najevo, že původcem utrpení ubohých, 
ďáblem posedlých jeptišek je Grandier. Posedlost se projevovala tak, že posti-
žené se svíjely v křečích, vykřikovaly necudná slova a nadávky, prováděly 
necudné pohyby. V téže době byl Grandier současně obviněn, že je původcem 
pamfletu proti kardinálovi, v němž byl tento ješitný muž zesměšňován. Kraj, 
kde se události odehrávaly, byl baštou hugenotů a nejvyšší představitelé círk-
ve měli tedy důvod tvrdě zasáhnout a zbavit se nejen svého nepříjemného 
protivníka, ale i ukázat svou moc. Obvinění se ke kardinálovi dostala pro-
střednictvím příbuzného představené kláštera. Grandierův osud tak byl zpeče-
těn, i když se dlouho bránil, že to byl on, kdo voršilkám způsobil „ďábelské 
posednutí" a dokazoval jeho problematičnost, např. tím, že ďábel z jejich úst 
mluvil velmi špatnou latinou. Příbuzný představené dostal posléze od kardi-
nála pověření, aby sestavil vyšetřující komisi a byl proti nebohému Grandie-
rovi ponoukán svou zhrzenou příbuznou, která, jak ještě uvidíme, byla klasic-
kým případem výrazné hysterky. Mezitím řádil ďábel v klášteře dál: ubohé 



jeptišky trpěly nočními návštěvami démonů, obnažovaly se před členy komi-
se a upadaly do hysterických křečí. Posedlost se projevovala u všech členek 
konventu a později i u několika dalších dívek ve městě. Exorcisté měli plné 
ruce práce a „prokázali" nakonec, že téměř šedesát žen postupně obvinilo 
Grandiera z čarodějnictví. Ačkoli ten měl ochránce a příznivce, jeho nepřáte-
lé byli silnější a tak byl posléze tento „nehodný sluha boží" uvězněn 
a podroben krutému mučení, při némž mu byly, mimo jiné, rozdrceny obě 
nohy. Není pochyb o tom, že exorcisté inscenovali v konventu nechutné di-
vadlo, v němž obscénní gesta a chlípná slova, spolu s křečemi, pěnou u úst, 
obnažováním a chroptěním sehrála skutečně ďábelskou roli. Ke všemu ješté 
bylo v Grandierově bytě nalezeno jeho pojednání proti celibátu kněží. Exor-
cisté ostatně získali z posedlých žen proti Grandierovi tolik výpovědí, že 
o jeho vině nebylo pochyb. Na mučidlech se však Grandier choval velmi sta-
tečně, zůstal „zatvrzelý", přiznal se jen ke svým erotickým dobrodružstvím 
s místními paními a dívkami, u nichž snadno dosáhl přízné i bez pomoci ďáb-
la. Nakonec se však přiznal po stupňovaném mučeni i k čarodějnictví. V srp-
nu roku 1634 byl nad ním vynesen rozsudek, po němž byl ješté znovu mučen, 
protože jej odmítl. Před popravou upálením zaživa byl proti všem zvyklos-
tem naposled mučen. Zemřel statečně a byl mnohými později prohlašován 
za mučedníka. Za loudonskými událostmi následovaly další, podobné hro-
madné posedlosti v ženských klášterech, např. ve městě Louviers v Norman-
dii (1643-1647), kde se údajně místní jeptišky měly zúčastňovat sabbatu 
čarodějů a čarodějnic. B. Šindelář ve své skvělé monografii „Hon na čaroděj-
nice" (1986) soudí, že „v louvierském případě šlo s největší pravděpodob-
ností o sexuální nevázanost mezi jeptiškami a jejich zpovědníky", avšak „na 
vyšších místech bylo rozhodnuto, že po mnoha stránkách bude lepší a výhod-
nější připsat vše na konto pekelným silám, ďábelské posedlosti a čarodějnic-
kým machinacím". Ďábel byl tedy k větší slávě církve svaté opět podveden, 
ale epidemie posedlosti neustaly. 

Aktem Grandierova upálení obvykle v knihách o dějinách čarodějnických 
procesů líčení loudonského případu končí. Existuje však zajímavé pokračová-
ní jeho hlavní protagonistky, zbožné Johanny od Andělů, které vnáší i do 
Grandierova případu mnoho světla. V roce 1884 objevili dva významní fran-
couzští psychiatři v městské knihovně v Toursu, pátrajíce po dokumentech 
k loudonskému případu, rukopis kvartového formátu o 460 stranách vázaných 
v teletině. Rukopis nebyl datován, ale nesl název „Historie posedlosti matky 
Johanny od Andělů z domu v Cože, představené nábožných uršulinek z Lou-
donu". Byly to paměti, které z příkazu generální představené řádu voršilek 
sepsala sama Johanna od Andělů, dcera zámožného velmože Louise Bécliera, 
barona de Cozes, pána z Eschillais a z de la Ferriére, narozená roku 1605 na 
zámku Cozes. Zdá se, že to byl především zpovědník Mignon, kterému se 
jednou Johanna svěřila, že se jí v noci zjevuje muž, jenž ji svádí ke hříchu, 



kdo využil tohoto doznání ke zničení Grandiera. O tom Johanna ve svých 
pamětech činí malou zmínku jen na několika místech. Po Grandierově upále-
ní její hysterické záchvaty pokračovaly, změnily pouze směr ke svéráznému 
„mysticismu"; Johanna už nebyla obtěžována ďábly, ačkoli ještě po Grandie-
rově smrti ji nějakou dobu obtěžoval démon Isaakaaron, démon smilstva, 
který ji přesvědčoval, že je těhotná a dohnal ji tím k pokusu o sebevraždu. 
Johanně se začal zjevovat sám Ježíš v postavě krásného muže. A po mystic-
kých rozhovorech s páterem Surinem se u ctnostné Johanny objevila dokonce 
stigmata Kristových ran. Doba, kdy měla v těle sedm démonů v čele s Ašmo-
dajem byla ta tam. Její stigmata budila velkou pozornost veřejnosti a neměla 
daleko k tomu, aby se stala světicí. Nakonec však ochrnula na celou pravou 
polovinu těla a odkázána už jen na lůžko začátkem roku 1665 zemřela. Kláš-
ter voršilek brzy poté zanikl a o hlavním strůjci Grandierovy smrti se říkalo, 
že zemřel v deliriu volaje: „Grandiere, nebyl jsem odpovědný za tvou smrt!" 

Protestantskou Severní Ameriku neblaze proslavil proces v osadě Salemu, 
který roku 1692 iniciovali dva kalvínští duchovní. U devítileté dcery a jede-
náctileté neteře tamního faráře se začaly projevovat záchvaty, označované 
později jako projevy posedlosti, které se později rozšířily i na další dívky 
v této osadě, která ležela ve státě Massachusets. Historikové čarodějnictví ne-
jsou zajedno ve výkladu těchto záchvatů u obou dívek, žijících v rodině faráře 
a soudí, že mohly, stejně jako některé další, které se projevily později, být 
vyvolány otravou námelem, ale mohla se uplatnit i sugestivní vyprávění černé 
otrokyně Tituby, která žila ve farářově rodině a vyprávěla dívkálm po večerech 
strašidelné příběhy. Tu nakonec obě děvčata obvinila z čarodějnictví a posed-
lost se začala šířit osadou. Současně začaly obé farářovy dcery, které měly 
k hysterii nepochybně dispozice, rozšiřovat svá obvinění z Tituby na další 
osadníky, takže nakonec vznikl rozsáhlý hon na čaroděje a čarodějnice a bylo 
obviněno na dvě stě mužů a žen. Devatenáct z nich bylo později popraveno 
oběšením. Jedna z posedlých dívek se po čtrnácti letech veřejně doznala, že se 
k obvinění mnoha lidí z čarodějnictví propůjčila. Salemské události podrobně 
popsal jejich přímý svědek a zastánce čarodějnických procesů Cotton Mather 
v knize „Divy neviditelného světa" (1693). Američtí puritáni nebyli o nic 
méně krutí a fanatičtí než katolíci ze „starého světa". Salemský proces zdra-
matizoval ve své divadelní hře „Čarodějnice ze Salemu" Arthur Miller. 

V některých krajích Německa byl vztah církevní i světské vrchnosti poně-
kud mírnější, v jiných byl stejně krutý jako ve Francii, Anglii a ve Španělsku, 
kde se dalo přímo hovořit o řádění inkvizice. V Innsbrucku byl dokonce jeden 
z autorů „Kladiva na čarodějnice" Institoris zesměšněn, když zde chtěl dát 
upálit řadu čarodějnic a vyhnán z města. V jiných krajích si však velmi krutě 
počínali evangelíci, kteří dávali podezřelé nemilosrdné upalovat. Španěl-
skou „Svatou inkvizici" proslavila zejména pochmurná hromadná upalování 
čarodějů a kacířů, „auto-da-fé", hromadné soudy, po nichž byly upalovány 



desítky odsouzenců najednou v průběhu děsivě přízračné pohřební ceremo-
nie. Za vedení obávaného a proklínaného inkvizitora Thomase de Torquema-
dy (1420-1498) bylo upáleno na osm tisíc osob. Z čarodějnických procesů 
v Čechách neslavně proslul zejména proces, který se odehrál v moravských 
Losinách a v Šumperku. Hon na čarodějnice zde začal na jaře roku 1678 upá-
lením jisté žebračky, která se dopustila zhanobení hostie k čarodějnickým 
účelům. Případu se ujal zvrhlý lovec čarodějnic ve Slezsku Jindřich František 
Boblig, který ze zištných důvodů, neboť za objevené čaroděje a čarodějnice 
byly vypláceny honoráře, okruh obviněných neustále rozšiřoval. Tento nedo-
vzdělaný právník se stal předsedou inkvizičního tribunálu ve Velkých Losi-
nách. Losinskému případu padly za oběť tři čarodějnice, ale Boblig přenesl 
svou činnost do Šumperku, kde chtěl získat výhodnější postavení, a pokra-
čoval s výslechy podezřelých i ve Velkých Losinách, kde bylo na začátku 
roku 1680 upáleno dalších pět osob. Boblig přesvědčoval vrchnost, aby dala 
v Šumperku zřídit inkviziční tribunál, neboť se to tu, podle něho, hemží čaro-
ději a podařilo se mu to. Jako předseda inkvizičního tribunálu v Šumperku 
zde pak řádil šestnáct let až do roku 1696. Podle Šindeláře: „Boblig může být 
plným právem řazen po bok tak neblaze proslulých lovců čarodějnic, jako 
byli Pierre de Lancre a Nicolas Rémy ve Francii, Mathew Hopkins v Anglii, 
Petr Binsfeld a Baltazar Ross v Německu a jim podobní." Obětí jeho činnosti 
se stalo i několik katolických kněží, mezi nimi i oblíbený šumperský děkan 
Kryštof Alois Lautner, k jehož obvinění podle donutil několik žen, a který pak 
byl v září roku 1685 v Mohelnici upálen. Protože Boblig ruinoval vrchnosten-
ské finance, byl posléze ze své funkce, jako osmdesátiletý stařec odvolán. 

Druhou praktikou čarodějnictví je vytváření elementála, astrální bytosti 
určitou rituální cestou, v niž hlavní roli hraje imaginace a vůle, dva základní 
činitelé veškeré evokativní magie. Na tomto místě uvedu novodobé zkušenos-
ti, které popisuje Dion Fortune, členka řádu „Zlatého úsvitu". Při vytváření 
elementála je nutné zahloubání se do určité představy sycené silnými emo-
cemi a v představách uskutečňovaná evokace určité přírodní síly, symboli-
zované mytologickou bytostí. Dion Fortune pracovala kdysi v tomto smyslu 
s vlkem Fenrisem germánské mytologie, resp. nestvůrou nordických bájí. To 
vše se mělo dít ve stavu mezi spánkem a bděním, v němž se nejlépe dosahuje 
generování vlivu na astrální světlo i vystupování astrálního těla. Vznikl ast-
rální útvar sycený pocity msty. Evokovaná nestvůra byla spojena ektoplasma-
tickou páskou s jejím solárním plexem a pomocí této šňůry, když začala být 
nebezpečná, ji Fortunová absorbovala - asi jako vysátí limonády stéblem. Zů-
staňme však ještě u této autorky, která těmto a podobným praktikám a obraně 
před nimi věnovala celou obsáhlou monografii, nazvanou „Psychická sebe-
obrana". 

Dion Fortune (vl. jm. Violeta M. Firthová) rozlišuje krevní a psychický 
vampyrismus a referuje o následujícím případě psychického vampyrismu. 



Jednalo se o mladíka, který byl spo-
lubydlícím několika studentů jako 
podnájemník. Každý večer ve stejnou 
dobu se v místnosti, kterou obýval, 
děly znepokojující věci. Psi ze sou-
sedství začali štěkat a výt a několik 
okamžiků na to se sama od sebe ote-
vřela dveřní okna vedoucí na veran-
du a v bytě bylo cítit studený proud 
vzduchu. V přítomnosti jednoho znal-
ce okultismu pak bylo zjištěno, že do 
místnosti v tu dobu vniká nějaká „ne-
příjemná neviditelná entita". Přítom-

Scena z rituálu novodobých čarodějů. ^ y „^^OSÚ zhasli všechna s v ě t l a 

a v jednom rohu místnosti rozpoznali slabé planutí. Když nad ně nastavili 
ruce, pociťovali píchání, jako by je položili na elektricky nabitou vodu. Pak 
nastal hon na strašidlo, které bylo posléze zahnáno do koupelny a tam zni-
čeno. To vedlo ke zlepšení stavu jedné ženy, pacientky Dion Fortune, která 
v tu dobu vykonávala psychoterapeutickou praxi. Mladík, o kterého se jedná, 
a kterého budeme nazývat D., chodil pravidelně k jednomu svému příbuzné-
mu, který se vrátil jako válečný invalida z Francie a trpěl zřejmě válečnou 
neurózou. Byl to potomek degenerované rodiny a na frontě byl přistižen při 
nekrofilii, ale nešel do vězení, byl prohlášen za psychiatrický případ a předán 
později do péče rodiny. Při jedné návštěvě kousl tento muž mladíka D. do 
hrdla a sál mu krev. D. pak získal dojem, že je napadán nějakým duchem, ale 
jeho okolí to považovalo jen za projev strachu. Je těžké vysvětlit tento případ, 
píše Fortune, ale jedno je zřejmé, totiž, že se zničením „psychického návštěv-
níka" se stav D. ihned zlepšil a po krátkém přechodném zhoršení se zlepšil 
i stav jeho příbuzného. Uvedený znalec upoutal bytost k magickému kruhu 
a nechal ji tu absorbovat. Když tuto operaci dokončil, upadl vyčerpán v bez-
vědomí k zemi. Je to ještě náročnější úkol, absorbovat projekci druhého člo-
věka, než učinit totéž s vlastní projekcí. Dion Fortune pak vyslovuje hypotézu, 
že za války někteří vojáci znalí černé magie věděli, že když zemřou, mohou 
zabránit druhé smrti, tj. rozpadu astrálního těla tím, že budou vampyrizovat 
zraněné. Vampyrizovaná osoba pak funguje jako psychické vakuum, které 
absorbuje síly svého okolí, aby získávalo vitální sílu. „K zemi upoutaná duše 
vampýra se někdy trvale upne na jednotlivou osobu, když se jí podaří učinit 
z této osoby fungujícího vampýra, z něhož pak systematicky vytahuje svou 
éterickou potravu." Příbuzný mladíka D. nebyl patrně primárním vampýrem, 
ale sám byl obětí, a protože D. byl labilní povahy, stal se zase jeho obětí. 
Primárním vampýrem byl patrně nějaký černý mág, který ve válce zahynul. 

Médiem očarování, ať už je primárně mentální či mumiální povahy, tj. 
používá astrálních larev nebo impregnovaných voltů, je vždy astrální světlo, 



které je, tak říkajíc, pracovním 
fluidem čarodějů i mágů jako zá-
kladní magický činitel. Ať už je ast-
rál oběti poután na zhotovený volt, 
nebo na oběť útočí čarodějem v ast-
rálu vytvořená larva-elementál, je 
agresivní očarování - a stejně tak 
i očarování milostné - zaměřeno 
vždy na astrální tělo objektu. 

Čarodějnictví nebylo jen jedo-
vatým květem středověku dusně 
rozkvétajícím za nocí sabbatu, má 
v sobě jakousi emoční antropolo-
gickou konstantu, neboť přetrvává 
dodnes. Čarodějové a čarodějnice 
dnes? Právě dnes! Neboť v době postupující ekologické zkázy, tohoto moru 
současného technokratického světa, vyprodukovaného orgiemi industrialismu 
a slizským novodobým trhovectvím, člověk unikající ze svých betonových 
doupat a z pout, která mu navlékla civilizace novodobých otrokářů, objevuje 
pod maskou svého abstraktního člověčenství pohanskou touhu po komunika-
ci s přírodou. Novodobé čarodějnické hnutí, zachvátivší celý svět a známé 1 

pod názvem „Wicca" (keltské slovo pro čaroděje) bylo podníceno dílem ang- ( 
lické antropoložky Margarety A. Murrayové o kultu čarodějů v západní Evro-
pě (1921). Kultickou podobu pak tomuto hnutí dal Gerald B. Gardner (1954) 
zejména svými spisy o čarodějnictví a jeho smyslu. Murrayová, jak už víme, 
chápala čarodějnictví středověku jako pozůstatek pohanského kultu. Novodo-
bí čarodějové a čarodějnice mu dali podobu kultu přírodních tajemných sil, 
intelektuálové a intelektuálky je pak zapojili do širších souvislostí, zejména 
novodobého feministického hnutí. Je to druh zvláštního návratu k přírodě, 
v němž se jeho ctitelé scházejí v horách, na lesních mýtinách, u pramenů 
a jezer, aby uctili její božskou tajemnou podstatu. Čtyřikrát do roka pořádají 
„čtvero velkých slavností sabbatu", mají své velekněze a velekněžky, rituály 
plné sexuální symboliky, nazí tančí za kalného svitu měsíce, vykonávají ta-
juplné obřady iniciační, ale i svatební... Jsou to mužové a ženy každého věku 
a každého společenského postavení, navenek převážně seriózně vyhlížející 
dámy a pánové, kteří ze sebe shazují své oděvy, zbavují se svých společen-
ských klišé, aby se oddávali mystériím „velkého boha Pana". Mnozí z nich 
neví o co jde a spokojí se s trochou nových sexuálních zážitků, mnozí by 
rádi, alespoň na chvíli, ze sebe svlékli své měšťáctví a stali se, vzdor svým 
obchodním starostem, pohansky dionýzskými. Jeho teoretikové by rádi vzkří-
sili isaické kulty a poodhalili tajemství velké bohyně, nezřídka jsou to však 
jen projevy „ženského protestu" a atraktivních póz. 



V manifestu jedné ze skupin hnutí Wicca se objevuje pozoruhodné pohan-
ské krédo. Vyjímám z něj následující: 

„Vyšli jsme ze starého riáboženství... již příliš dlouho jdou lidé kamenitou 
cestou, která vede jen dopředu, pod nebesy, která vedou jen vzhůru... Kdo 
ještě zná starou řeč měsíce? A kdo ještě hovoří s bohyní Magie země a staří 
bohové zmizeli v dechu draka; staré cesty magického umění utonuly ve stud-
ních minulosti; a jen skály si vzpomínají, co k nám kdysi hovořila Luna a co 
jsme se učili od stromů, z hlasů trav a z vůní květů. Jsme pohané a ctíme staré 
bohy a mezi našimi lidmi jsou čarodějnice, které mluví s Lunou a tančí 
s Rohatým (míněn je zde bůh Pan, pozn. M.N.)... Cesta Wicca je jedna cesta... 
Pohan je někdo, kdo uctívá bohy a bohyně přírody: pozorováním nebo uče-
ním se skrze lásku nebo zbožňování na tajných místech s Lunou, nebo při 
velkých slavnostech Slunce... Pohanská cesta povede k návratu do milované-
ho klína starého náboženství... zpět k bohyním a bohům přírody." 

Edward C. Whitmont označuje tuto duchovní atmosféru jako „návrat bo-
hyně" (název jeho knihy z roku 1982 s charakteristickým podtitulem: „O síle 
ženského v individuu a společnosti"). Vysvětluje jí regresí k archaickým vrst-
vám psychiky, k magické fázi vývoje vědomí, jako reakci na racionalismem 
potlačené ženské, tj. iracionální složky lidské osobnosti. Západní raciona-
listicko-utilitaristicky orientovaná civilizace, její duchovní složka a žel i její 
jádro, křesťanství, bylo začasto jen pózou, skutečně v člověku cosi, co ho 
utvářelo jako přírodní bytost v kladném slova smyslu, znásilnila. Cesta zraně-
ných duší k bohům již dávno mrtvým je však už pro většinu lidí jen cestou 
k stínům a bohyně Luna je beznadějně zastřena smogem jejich společenských 
masek - „velký bůh Pan je mrtev"! 

Sabbat 

Sabbat, noční sněm čarodějů a čarodějnic, odbývající se na pustých místech 
ve skalách a lesích za předsednictví samotného Satana a vyznačující se jeho 
uctíváním a pustými orgiemi, je vrcholem středověkého pandaemonia. Rituál 
sabbatu rekonstruoval z inkvizičních protokolů velký francouzský historik, 
který napsal i monumentální dílo „Čarodějnice" (1862), Jules Michelet. Někteří 
historikové čarodějnictví pokládají sabbat za pokračování starého pohanského 
kultu či náboženství plodnosti, resp. za jeho zvrhlou formu, protože jeho domi-
nantou byly především sexuální orgie. Psychoanalytikové jej pokládají za pro-
jekci sexuálních fantazií, vyvolaných frustrací sexu. Čarodějnice vypovídaly, že 
Satan, král sabbatu, má mohutný, jako kov tvrdý penis, pokrytý šupinami a že 
jeho semeno je studené jako led. Objevují se tu opět fantazie, v nichž je spojo-
váno slastné s úzkostným. Polský spisovatel Stanislaw Przybyszewski v knize 
„Satanova Synagoga" vysvětluje tyto fantazie sexuálními frustracemi středově-



Sabbat (grafický list neznámého autora). 

kých žen, „neustále drážděných chlípností" a „žijících ve věčné iritaci"; cituje 
výpověď jisté čarodějnice, kterou zachytil de Lancre: „Sabbat je skutečným 
rájem, a poskytuje více radosti než se dá vyslovit", připouští však, že „sabbat 
jest bez odporu největší kulturně historickou hádankou, kterou znají světové 
dějiny". Na sabbatu se však čarodějnice neoddávají jen Satanovi, ten si vybírá 
jen nejhezčí z nich, probíhá zde zvířecí páření mezi jeho účastníky, nezřídka 
i krvesmilné. Satan mívá první sexuální styk s „královnou sabbatu", čarodějni-
cí, kterou si sám vybral a poctil tím, že se stává jeho vyvolenou, vystupuje však 
obvykle v podobě velkého kozla a tak styk s ním je vlastně druhem sodomie. 



O tom, co se na sabbatu odehrává, psalo mnoho démonologů, kteří vycháze-
li z vyprávění čarodějnic, vyšetřovaných inkvizicí a je zřejmé, že mnoho ze 
scén sabbatu je také dílem jejich vlastní fantazie. Žena pro mnohé z nich byla 
„brána pekelná", nevědomě po ní však toužili a současněji nenáviděli, a proto 
fantazie o utrpení čarodějnic z pohlavního styku se Satanem mohou být vý-
sledkem jejich nevědomého přání, aby ženská chlípnost byla trestána. Ano-
nymní německý autor z XV. stol. (zde podle J. Ennemosera 1893) uvádí 
o sabbatu následující: „Shromáždění se nacházejí na osamělém místě, které je 
známo jen čarodějnicím a jejich důvěrníkům. Ďábel se zjevuje jako mladý 
hezký muž ozdobený peřím a připravený k lásce. Teprve když už je příliš 
pozdě, spatří čarodějnice jeho koňskou nebo husí nohu. Ďábel je nutí, aby 
popřely boha, „křtí" je a dává jim nové jméno, své vlastni ale neprozradí... 
Teprve po opakovaném pohlavním styku s ďáblem obdrží čarodějnice malý 
peněžní dárek, kterým je ale ve skutečnosti začarované smetí... Na místě shro-
máždění se setkávají mnohé čarodějnice, některé z nich jsou již dlouho mrtvé, 
jiné jsou dámy vysokého postavení, které nosí masku. Jejich milovníky jsou 
však jen služebníci buď hlavního ďábla, který v podobě kozla a s obličejem 
černocha sedá buď na vysokém stolci, nebo na kamenné desce uprostřed kru-
hu, kde mu všichni přinášejí projevy úcty... On si volí královny sabbatu. Černé 
svíce, které hoří mezi rohy kozla, osvětlují vydatnou hostinu. Čarodějnice po-
dávají, jedna po druhé, zprávu o svých zlých činech a slibují nové. Jestliže je 
s nimi ďábel nespokojen, kárá je. Po hostině, která ani neživí, ani nesytí, začíná 
tanec. Muzikant sedící na stromě fidlá na koňskou hlavu; tanec je prováděn 
pozpátku v kruhu a ráno lze spatřit jen stopy kravských a kozích kopyt..." 

John of Salisbury a Vincent ďAuvergne vyprávěli o sabbatu již ve XII. 
století a John of Malmsbury dokonce téměř o sto let dříve. Víra v sabbat tedy 
nesouvisí přímo s čarodějnickými procesy, protože ty v té době téměř neexis-
tovaly, ale současně to nutně neznamená, že sabbat má historický původ 
v jakýchsi pohanských kultech. Může mít však původ v nočních shromáždě-
ních chudých venkovanů, která byla jakousi jejich reakcí na omezování a ústr-
ky, kterých se jim dostávalo ze strany světské i církevní vrchnosti a k nimž 
patřily ovšem i orgie. Nejstarší písemnou zmínku o sabbatu lze najít v díle 
dominikána J. Nidera (Formicarias, 1475, resp. 1435, kniha II., kap. 4), kde je 
také vyhlášena téže, že jízda na sabbat se neděje tělesné, ale ve fantazii. Stej-
ně soudí B. de Spina (Quaestio de strigibus, 1525, kap. 2). 

V průběhu sabbatu vystupuje několik dominant: přijímání nových čaroděj-
nic („křest"), tanec v kruhu pozpátku, hostina s vybranými pokrmy, které však 
nezahánějí hlad, ani nemají chuť, sexuální orgie, adorace ďábla představo-
vaného „knížetem pekel" Satanem a další, jako je např. záhadný obraz dětí, 
pasoucích opodál bujarých orgií „hejno ropuch". Erich Maple soudí, že před-
stava sabbatu před XIV. stoletím byla neznámá, což je v rozporu s výše uve-
denými fakty, ale souhlasí s tím, že souvisí se zvláštnostmi společenského 



Scéna sabbatu (neznámý autor). 

života ve XIV. a XV. století. Odvolává se na mínění některých autorů, že se 
v té době počínají uskutečňovat noční shromáždění chudých a utlačovaných 
sedláků, která jsou spojena s tanci a sexuálními radovánkami, případně i dost 
možná s uctíváním Satana, a to nejprve jako protivníka „nespravedlivého 
boha", ale především církve, která je oporou restriktivní feudální moci krále 
a šlechty. Středověký zjev Satana je velmi specifický, ztrácí svůj neoplatonis-
tický charakter a stává se mocným symbolem zla, které ovládá tento svět. 
„Když černá smrt - tj. mor, pozn. M. N. - zničila obyvatelstvo celých oblastí, 
jevila se vláda Satana na zemi jako nesporná a jeho moc sama podkopala 
samotnou autoritu církve. Teologie chtěla sice sama vládnout, ale našla uvnitř 
své vlastní myšlenkové výstavby nebezpečného protivníka... Církev zahr-
novala sice vyšší i nižší stavy, pán a čeledín zpívali společně v kapli hradu 
zbožné písně, klaněli se společně hostii, ale sedláci byli doháněni k pochyb-
nostem přibývajícím nepořádkem a narůstajícím utlačováním," píše Kurt Se-
ligmann, vynikající novodobý znalec starověkého a středověkého okultismu 
a cituje učeného středověkého démonologa de Lancrea, který uváděl, že ďábel 



čarodějnic měl dvě tváře jako bůh Janus, jednu vepředu a druhou vzadu a jako 
ďábelský milovník vypadal jako kozel s lidskou tváří - nebyl to nikdo jiný, než 
starý bůh Pan. A to poukazuje na to, že sabbat je možná pozůstatkem starých 
druidských svátků, konaných v předvečer prvního máje, bakchanálií, Diani-
ných slavností; koště, symbol posvátného stáda se stal nástrojem „letu na sab-
bat" a dostal i význam sexuálního symbolu fallu. Noc z posledního dne dubna 
na první den v květnu je tradičně pokládána za „noc čarodějnic" a dodnes v ní 
dochází k jejich symbolickému upalování. Staré sexuální rity, které měly stup-
ňovat plodnost přírody se později staly výrazem zakázané tělesné slasti. Sexu-
ální styk s oblíbeným partnerem, pozůstatek zvyků starých sekt a starší než 
Starý zákon, platil nyní jako porušení posvátného zákona, byl výrazem vzpou-
ry... a Satan, který ztělesňoval přírodu, svobodu, hněv proti stávajícímu pořád-
ku, se stal politickou figurou" (Maple). V této vzpouře proti utlačovatelům, 
proti represivnímu řádu a v příchylnosti k tělesné slasti, která byla odpírána, 
ale byla jediným potěšením chudých a utlačených, jsou i kořeny novodobého 
satanismu, o němž promluvím dále. 

J. Collin de Plancy ve svém „Pekelném slovníku" podává následující vy-
mezení sabbatu: „Je to shromáždění démonů, čarodějů a čarodějnic k jejich 
nočním orgiím." Slovo sabbat má hebrejský původ a znamená „sváteční den". 
Podrobný popis orgií na sabbatu podal podle výpovědí čarodějů a čarodějnic 
učiněných představitelům „svaté inkvizice", nám již známý Pierre de Lancre, 
démonolog a jeden z nejzuřivějších inkvizitorů ve francouzských Pyrenejích, 
v díle „Tableau de Pinconstance des mauvais Anges et démons, ou il est 
amplement traité des Sorciers et de la Sorcellerie, avec les procedures faites 
contreux et la figuře du Sabbat", které vyšlo poprvé v Paříži roku 1612 a je 
vyzdobeno, mimo jiné, velikou rytinou zobrazující orgie sabbatu. Charakteri-
zuje sabbat jako rušný trh plný hemžících se lidí a podivuhodných věcí, jež 
je tu možno spatřit, jako např. „velký kotel plný ropuch a zmijí, srdcí ne-
pokřtěných dětí, masa oběšenců a jiných děsných mršin", je tu možno vidět 
i „smrduté studně, hrnce s tukem a jedem, který je na tomto trhu používán 
a vydáván". Scéně sabbatu dominuje postava ďábla-kozla a ženy a dívky, 
s nimiž se chce pářit, jsou pokryty mlžným oblakem, aby byly skryty hnus-
nosti a ostudnosti, které se přitom objevují a aby byl odstraněn soucit, který 
by bylo možno mít s křikem a bolestmi těchto ubohých nešťastnic" (opět na-
rážka na ďáblův mohutný a šupinatý penis). Pak přichází k líčení případu krás-
né dívky, kterou jako inkvizitor vyšetřoval a do níž se údajně zamiloval: 
„Marie de la Ralde, osmadvacetiletá velmi krásná žena vypovídá, že nevěřila, 
že činí něco špatného, když přijde na sabbat a že tam měla mnohem větší slast 
a uspokojení, než kdyby šla na mši, neboť ji ďábel naplnil vírou, že je pravý 
bůh a že radost, kterou čarodějnice na sabbatu prožívají, je jen začátek větší 
nádhery." Jiná, Jeanetta ďAbadie, šestnáctiletá, vypověděla, „že tam viděla 
ďábla v podobě černého a ošklivého muže s šesti rohy na hlavé, někdy 



i s osmi, a s velkým ocasem vzadu, 
s jedním obličejem vpředu a s jedním 
vzadu za hlavou, jak je zobrazován bůh 
Janus... a že když přišla na sabbat, mu-
sela jej políbit na zadek, že ji dabel ne-
chal líbat svůj obličej, potom svůj 
pupek, potom svůj úd, že často viděla, 
jak byly na sabbatu křtěny děti, které, 
jak nám vysvětlili, byly dětmi čaroděj-
nic, jež byly zvyklé nechat raději po-
křtít své děti na sabbatu, než v kostele 
a raději je nabízely ďáblu než bohu". 
O sexuálních orgiích na sabbatu vy-
pověděla, že „viděla, jak se každý spo-
joval krvesmilným způsobem a proti 
pořádku přírody... přičemž se sama 
obvinila, že byla Satanem deflorována 
a nesčetněkrát tělesně poznána svými 
příbuznými... že páření s ďáblem je lé-
pe se vyhnout, protože má úd pokrytý 
šupinami a způsobuje utrpení mimořád-
né bolesti; kromě toho, že jeho semeno 
je zvlášť studené, tak velmi, že nikdy 
nevede k otěhotnění, stejné jako seme-
no jiných mužů na sabbatu, ačkoli je 
přirozené... že na sabbatu měla z těchto 
páření úžasné potěšení, z jiných, než 
z těch ze Satanem, o němž řekla, že bylo strašné..." 

„A mnohé jiné nám řekly," pokračuje de Lancre, „že potěšení a slast tam 
byly tak velké a tak rozličného druhu, že není muže ani ženy, kteří by tam rádi 
nespěchali... Žena provozuje svou hru v přítomnosti svého manžela bez pode-
zření a žárlivosti, on (rozumí se ďábel, pozn. M. N.) je tu často jako kuplíř; 
otec defloruje beze studu dceru, matka oloupí bez ostychu svého syna o čisto-
tu, bratr sestry..." Popis končí líčením činů proslulé čarodějnice Necato, která 
na sabbatu obsluhuje kotel s jedy, které jsou určeny potřebám čarodějnic, „aby 
nechávaly lidi umírat a očarovávaly je, aby zkazily dobytek". Zvláštní úloha 
je na sabbatu přisouzena dětem: zdržují se opodál orgií a držíce v rukou pruty, 
hlídají množství ropuch, které byly na sabbat dopraveny. 

Z protokolů inkvizice také vyplývá, že ďábel „ke zhanobení nejcennějších 
svátostí církve nechává na sabbatu celebrovat mši a předvádí shromážděným 
démony v podobě svatých... ďábelské se tak chce opičit a napodobuje nejsvě-
tější díla boží" a má na sabbatu své preláty, biskupy a kněze, kteří čtou mši, aby 

Znaky duchů podle starých grimoárů. 



se opičili po mši svaté. Tato 
„ďábelská mše" je plna rou-
háni a zahrnuje zvláštní sa-
tanské pokřižováni, které se 
dělá levou rukou a je vždy 
doprovázeno nestydatými 
slovy; hostie, která je na 
této mši používána je černá 
a má tvar trojúhelníku. 

Učený démonolog P. de 
Lancre, na rozdíl od mnoha 
svých kolegů, se pokoušel 
rozlišit to, co je na sabbatu 
fyzicky reálné a to, co je 
tu jen iluzorní; byl však zá-
sadně přesvědčen o reálnos-
ti sabbatu. Démonologové 
se přeli, zda se sabbat usku-

pí tečňuje tělesně (corporali-
' ter) nebo jen ve fantazii. Již 
v období renesance vykonal 
jistý učenec pokus s čaro-
dějnickou mastí, jíž se natí-
rali ti, kdož se chtěli účastnit 
sabbatu. Byla to zvláštní 

směs narkotických bylin rozpuštěných v tuku z dítěte (obsahovala mimo jiné 
rulík, blín a durman) a vtírala se na několika místech do těla. Přesvědčil se, že 
vyvolávala sny o létání, spojené s erotickými sny. Týž pokus vykonal v minulém 
století K. Kiesewetter, známý historik okultismu a celkem nedávno kulturní 
historik Willi Peuckert se svými asistenty s týmiž výsledky. Nicméně okultisté 
soudí, že sabbat není jen záležitostí fantazie podnícené užitím určitých drog, 
nýbrž se koná jako shromáždění v astrálních tělech, takže může být za určitých 
okolností i pozorován osobou přímo nezúčastněnou. Čarodějnická mast slouží 
k vymístění astrálního těla. 

Velký znalec satanismu Gerhard Zacharias ve své skvělé monografii o Sa-
tanově kultu a černé mši (4. vyd. 1990), která nese výstižný podtitul „Noční 
stránka křesťanství", považuje za klíčový fenomén sabbatu „královnu sabba-
tu", sedící po pravici Satana, jím vyvolená a skvostné vyzdobená. Je to jakýsi 
protiobraz Panny Marie, který však ztělesňuje také orientální, antické a ger-
mánské bohyně země a podsvětí (Ištar, Hekaté, Baubo, Persefonu, Hel a dal-
ší): „Satan a královna sabbatu čarodějnic představuje onen lidský pár, v jehož 
znamení se odehrává tato noční slavnost." 

Magický kruh pro evokaci Lucifera 
(podle Šalamounových klíčků). 



MAGIE V OBDOBÍ 
RENESANCE 

Úvod 

Za renesanci je zhruba pokládáno období od konce 14. do 16. stol. (do 
začátku protireformace). Je to období rozkvětu hospodářského (řemesla, ma-
nufaktury, zámořské plavby) i duchovního života, jak ve vědách, tak i v umě-
ní a filosofii. Za základní znaky renesance jsou pokládány návrat k antice 
(objev hodnot antického umění a filosofie) a nový životní styl, otevírající se 
smyslovým dojmům a radostem, rozvoj vzdělanosti a humanismu. Je to ale 
také doba církevního schizmatu (vzniku náboženské reformace, protestant-
ství) a boje katolické církve proti kacířům všeho druhu. Střediskem duchovní-
ho života se stává především Florencie a v ní medicejský dvůr. 

Pro dějiny magie je významná především činnost florentské „platónské 
ukademie" v letech 1470-1490, tedy na přelomu období středověku a rene-
sance, zejména rozvíjení „přírodní filosofie" jejími nejvýznamnějšími před-
slaviteli, Marsiliem Ficinem a Giovannim Pico della Mirandolou. Vliv Platóna 
n Plotina, pokračování neoplatonismu, ale i vliv křesťanské kabbaly (zejména 
spisy J. Reuchlina De verbo mirifico, 1494 a De arte cabbalistica, 1513) 
n zejména pak objev hermetických spisů znamenají oživení zájmu o magii. 
V roce 1460 přivezl mnich Leonardo da Pistoia z Makedonie do Florencie 
Cosmovi Medicejskému rukopis souboru hermetických spisů. Ficina tento ru-
kopis tak zaujal, že zanechal překládání Platónova Timaia a dal se do překlá-
dání jednoho z těchto spisů, Poimandra, který pak v roce 1471 vyšel. Ficino 
n Pico della Mirandola se rozcházeli v pojetí astrologie, druhý z nich ji zavr-
hoval, ale oba oceňovali magii, Ficino především magii naturalis, zaměřenou 
na využívání skrytých sil v přírodninách. Roku 1503 vydal Ficino v Benát-
kách soubor neoplatónských spisů, které, kromě jiných, obsahovaly tak vý-
znamná díla jako Jamblichovo De mysteriis Aegyptiorum, Proklova díla De / 
.umná et daemone a Psellova díla De daemonibus. Tím byl dán významný 
|H)dnét pro rozvoj teoretické či filosofické magie, který zapůsobil především 
na Pica della Mirandolu, jenž se ujal obhajoby magie především ve svém díle 
Oratio de dignitate hominis, které vyšlo roku 1486. Pico zde uvádí své rozli-
Acní dvojí magie, jedné založené na „vlivu zlých duchů" a druhé, která „není 
ničím jiným, než posledním naplněním přírodní filosofie". První označovali 
ftekové jako goeteía, druhou jako mageía a chápali ji jako vyvrcholení věd. 



Zatímco první forma magie je klamem, protiřečícím křesťanskému nábožen-
ství a všem zákonům, druhá je ctěna všemi učenci a národy a „lze si od ní 
slibovat nejvyšší vědecký lesk a slávu". Podle Pica ji vyučovali Pythagoras, 
Empedokles a Demokritos a Platón po svém návratu ze zámoří (Pico zde pa-
trné naráží na zvěsti, že Platón byl do magie zasvěcen v Egyptě) ji velebil. 
Pico rovněž rozpoznal, že podstatou magie jsou vztahy, které Rekové označo-
vali jako sympátheia, vztahy přitažlivosti. 

Florentská akademie se zasloužila o šíření neoplatonismu, jeho nejvýznam-
nější představitel té doby Marsiglio Ficino (1433-1499) překládal Platónovy 
spisy do latiny, kromě toho přeložil Corpus Hermeticum (soubor spisů připi-
sovaných Hermovi) a řadu dalších spisů neoplatoniků. Jeho dílo má velký 
význam především v dějinách hermetismu, protože svými překlady a komen-
táři hermetických spisů dal velký podnět ke studiu hermetismu, který byl pro 
něho představitelem „věčné filosofie" (philosophia perennis). S hermetismem 
spojoval i dílo Pythagorovo a Platónovo. Filosofická syntéza, k niž došel, byla 
v plném souladu s ideou hermetismu, jehož posláním byla péče o duši, neboť 
helénský Hermes je „psychopompos", „průvodce duší". Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494) spojoval neoplatonismus s křesťanskou kabbalou, což 
ho nutně přivedlo k „filosofické magii". Současně se v období renesance roz-
víjí přírodověda a s ní filosofie přírody, která vrcholí v díle Giordana Bruna 
(1548-1600) v jeho pojetí „duše světa". Podle Plotina je individuální duše 
„výhonkem duše světové": duše je v těle jako světlo ve vzduchu; „a jen proto, 
že existuje jednota duší, mohou nás svést dohromady čarodějnické zpěvy 
a magická umění a z dálky nás přitahovat k sympatii" (Enneady IV, 9; 3). 
Plotin v podstatě souhlasí s Porfyriem, že Jednotlivé duše... jsou spíše rozlič-
né akty světové duše; mohutnost světové duše je neohraničená a vše, co se na 
ní podílí je duše; všechny duše vytváří světovou duši a přece existují nezávis-
le na ní". Tato nezávislost individuálních duší na světové duši spočívá na je-
jich duchovním založení; čím více je individuální duše pudově založená, tím 
více je na světové duši závislá. To je jedna ze základních tezí „filosofické 
magie" jak poznáme dále. Podle Plotina mezi nejvyšší složkou duše (noesis) 
a tělem (fýsis) zprostředkovává fantazie (fantasia). Klíčový pojem okultis-
mu, světová duše, definuje R. Eisler (1913) jako .jednotný, ve všech věcech 
působící, utvářející, řídící, pořádající, oduševňující princip, z něhož vystupují 
jednotlivé duše" a poukazuje na to, že je to učení, které nacházíme u pytha-
gorejců, Platóna (Timaeus), stoiků (Marcus Aurelius), Filóna, Plotina (Ennea-
dy V, 1; 2), Plutarcha, Prokla, Agrippy z Nettesheimu (De occulta philo-
sophia II, 51), Cardana, Campanelly, Fludda a dalších. Florentská filosofie 
přírody je pak založena na aplikaci tohoto principu na chápání přírodního 
dění, jak je tomu později také u Goetha, Novalise a dalších. Ještě pregnantně-
ji se vyslovuje H. Schmidt (1969): „Duše světa je duševní síla, myšlená ja-
ko princip veškerého života"; u stoiků je označována jako „pneuma", „vše 



pronikající světová síla", G. Bruno si ji představoval jako „vše oživující, po 
způsobu umělce tvořící princip", u Goetha je totožná s pojmem „světového 
ducha", u Schellinga vystupuje jako „princip, který nevědomě tvoří" a „spo-
|iije celou přírodu v obecný organismus". Podle Plotina vychází světová duše 
ze světového ducha (Nous) a vytváří těla; podle Pythagora je pak fungování 
léto struktury duch-duše-télo určováno číselnými poměry; každé z čísel (kte-
rá lze redukovat na 1-10) je symbolem určitého principu, vztahu a vlastnosti. 
To je také v podstatě základním principem kabbaly, která tato čísla spojuje 
N písmeny hebrejské abecedy (jedné z posvátných abeced) a tedy s pratvary 
(tvar písmen) a s prazvuky (hláskami), což souvisí s mystérii Orfeových zpě-
vů. Florentinský neoplatonismus 15. stol. (vlastně „plotinský platonismus") je 
pak pokusem, do značné míry stále ještě poplatný teologii i když již vzdálen 
Ncholastice, o „gnosticko-hermetickou filosofii přírody" (Frick). 

Výše zmíněný Giordano Bruno, jeden z nejučenějších, nejvýraznějších 
n největších filosofu renesance je také jedním z největších filosofů magie to-
hoto období, především svým dílem o přirozené magii (De magia physica). f 
Od mládí byl pronásledován inkvizicí, pobýval ve Francii, Německu, Anglii, 
krátce i v Praze (kde předložil císaři Rudolfu II. „stošedesát tezí proti mate-
matikům a filosofům této doby"). Živil se přednáškami z filosofie a přírod-
ních věd, aby nakonec upadl do spárů inkvizice, která ho dala v Římě upálit 
jnko „knížete kacířů". Původně dominikánský mnich, krátce po vysvěcení na 
kněze uprchl přes Benátky do Ženevy a potom do Francie (v Toulouse se stal 
profesorem a přednášel zde o astronomii a Aristotelově spisu o duši, potom 
(xlešel do Paříže, kde přednášel o teologii a odmítl profesuru na Sorboně, pro-
tože to bylo spojeno s povinností navštěvovat mše). Nejšťastnější léta svého 
Jivota strávil v Londýně, kde měl mnoho přátel a kde prožil i svou velkou 
lásku. Na univerzitě v Marburgu byl prohlášen doktorem teologie, ale nesměl 
přednášet, až na univerzitě ve Wittenbergu, kde přednášel matematiku, rétori-
ku, fyziku a metafyziku. Návrat přes Prahu do Benátek se mu stal osudný. 
Sedm let strávil ve vězení inkvizice v Římě, kde byl mučen a nakonec upálen 
na „pomalém ohni". 

Filosofickou orientací byl panteista („natura est deus in rébus" - „příroda 
|r bůh ve věcech"): hmota má v sobě jí samu utvářející sílu, duši a všechno 
materiální je tedy oduševnělé; světová duše je „matka všech přirozených věcí" 
(nikoli umělých). Pralátka je tvořena množstvím jednotlivin, duševních mo-
nad, nikoli atomů. Ve spise Sigilli sigillorum, kde chválil vysokou úroveň 
rjtyptské magie, rozlišil magii božskou, spirituální a přirozenou. Magií ro-
zuměl schopnost vyvolávat příčiny (jinými způsoby tohoto druhu jsou láska, 
umini a matematika). Ústředním pojetím jeho magie je „kontrakce duše", 
která je pudová a intelektuální současně. Pojem „kontrakce duše" má 
vzliili k principu sympatií a antipatií, vyjadřuje duševní interakci s tímto prin-
dpem: vše jsoucí má vnitřní pohyb a vztah k ostatním jsoucnům, a tak každá 



jedinečná duše vytváří síť sympatií a antipatií. Je-li svět svou podstatou du-
ševní, existuje možnost duševního působení na přírodu a přírody na duši. 
Magické aspekty těchto interakcí duševních entit pak vyložil ve spise De tri-
plici minimo et mensura (1591, II., kap. 6). Mimo jiné se principy těchto in-
terakci pokusil vysvětlit nekromancii: zrození je „rozšíření sférické duševní 
monády", život je udržování tohoto rozšíření, smrt je opět její stažení do hlu-
bin světové duše. Existuje patnáct druhů „kontrakcí duše". Jednou z nich je 
odvrat od vnějšího světa (Pythagoras, Zoroaster a další mudrci starověku žili 
mnoho let v naprostém osamocení a získali prorockou schopnost). Jinou „kon-
trakcí" je zření (papež Pius V. během sloužení mše v Římě zřel duchovním 
zrakem námořní bitvu v Jónském moři mezi tureckou a benátskou flotilou 
v roce 1571). Dalším druhem „kontrakce" (stažení duše) je „síla víry", která 
„hory přenáší" (asketi, kteří se nestarají o radosti tohoto světa, získávají 
schopnost konat zázraky). 

Další velkou osobností dějin magie této doby byl Thomas Campanella 
(1568-1639), známý většinou jen jako autor utopie Sluneční stát. Tento domi-
nikán, který také studoval kabbalu a který byl obžalován, že studuje teologii 
s pomocí ďábla (když byl při jedné filosofické disputaci dotázán, zda ďábel 
může být profesorem teologie, odpověděl pohotově, že může), napsal také 
De sensu rerum et magia (1620), jakož i spis o astrologii. Potíral aristotelismus 
a byl zapleten do politického spiknutí, takže odešel do Paříže, kde žil pod 
ochranou kardinála Richelieua a kde zemřel. Ve svém spise o magii hlásal, že 
člověk je svými pocity ve spojení s kosmickou inteligencí: vše co je, člověk 
cítí, a co je obsaženo v účincích, musí být obsaženo i v příčinách; co je 
v jednom elementu je ve všech a člověk pociťuje nejen jednotliviny, ale i sám 
kosmos. Svět je živočich vyššího druhu ajje proniknut světovým duchem, 
analogickým sezitivní duši^Magia divina že dělí na spekulativní a praktic-
kou (přírodní); její účinky vyplývají ze souvislostí individuálního a světového 
ducha. 

Z hlediska dějin magie se renesanční Itálie neomezuje jen na florentin-
skou Akademii. Je to také, jak ukázal Jacob Burckhardt (1860) Itálie čaroděj-
nictví, za jehož „hnízdo" lze pokládat Norcii, oblast hemžící se čarodějnicemi 
a nekromanty, jejichž konkurenty jsou žebraví mniši. Ačkoli od roku 1484 
platí neslavně proslulá bulla papeže Innocence VII. o pronásledování čaroděj-
nictví a v oběhu je neméně neslavně proslulé Kladivo na čarodějnice, magie 
proniká i do církevních kruhů. Jistý cestovatel varuje jednu z čarodějnic 
před „zlobou kláštera", který stojí v místě jejího působení, ale ta se nebojí, 
neboť jeho „guardián je její starý známý". Také v italském čarodějnictví se 
setkáváme se všemi jevy černé magie, resp. černokněžnictví, se zhotovová-
ním voltů a starořeckých telesmat, „magickým jištěním", spočívajícím v za-
kopávání určitých předmětů, např. soch do základů budov. Jeho nejhrůznější 
formou bylo v některých případech zazdívání živého člověka do zdí či hradeb 



|K>staveného hradu. Burckhardt přináší ve své monografii o renesanci v Itálii 
množství dokladů tehdejšího čarodějnictví. Nejznámějším dokladem je popis 
dcmonomagické evokace, kterou v roce 1532 prováli v římském Koloseu 
(II sám popsal) Benvenuto Cellini, aby získal lásku krásné Angeliky. Jeden 
/. jeho asistentů, kněz, ho pochválil za odvahu a dovednost, kterou při tom 
Cellini prokázal. Země je plná čarodějnic, čarodějů, astrologů a věštců. 

Také Itálie má svého Fausta (Guido Bonetto ve 13. stol.), ale má především 
svého klasika přírodní magie, který navazuje jednak na přírodní fdosofii flo-
rentinské Akademie a jednak na lidový rozšířený spis Thesaurus pauperum j 
(Poklad chudých), který je především sbírkou pověrečných receptů na léčení 
(např. pavučina přiložená k uším odstraňuje horečku), zaklínání a rituálů 
(např. s „magickými svícemi") a ovšem i zhotovování elixírů (např. recept na 
vodu omlazující starce). Tím klasikem přírodní magie (magia naturalis) byl 
(iianbattista della Porta (1538 nebo 1540-1615), učenec, který kromě svého 
slavného díla o fyziognomii proslul také dílem Magia naturalis (1589) vyda-
ném v pěti svazcích, obsahujících množství nejrůznějších receptů, založených 
na magických účincích přírodnin. Obsahuje kromě jiného předpis na „čaro-
déjnickou mast" či emulzi, která byla hojně užívána v různých lokálních úpra-
vách k letu na sabbat. V Portově díle nacházíme především popis účinků 
mnoha „magických rostlin" a ingrediencí (mandragora, blín, rulík, ale také 
netopýří krev a další). Kromě toho della Porta, vycházející důsledně z nauky 
o okultních korespondencích, fungujících na základě principu similia simili-
bus (podobné podobným - což je také princip homeopatické medicíny) a pod-
ložených astrologií, je také autorem díla Phytognomica (1608), které je jednou 
z klasických monografií o těchto korespondencích. 

Renesanční humanismus vzdělanců byl v ostrém protikladu s barbarstvím 
katolické církve krutě pronásledující kacíře (G. Bruno byl roku 1600 zaživa 
upálen za kacířství) a hubící je masovými vraždami (valdenští a další sekty). 
Mezi nejodpornější druh kacířů patřily ovšem čarodějnice a čarodějové. A tak 
je renesance poznamenána také šílenstvím planoucích ohňů, nejen jednotliv-
ců, ale i celých skupin, v nichž z podnětu inkvizice v hrozných mukách hynuli 
světskými soudy odsouzení za „zločin magie" (erimen magiae). Již na konci 
středověku vydal Johannes Rider proslulý Formicarius (Mraveniště - cca 
1450 v průběhu basilejského koncilu), který se stal prvním kompendiem in-
kvizitorů, řídících čarodějnické procesy. Předmětem pronásledování byly 
zvláště ženy, což lze do značné míry chápat psychoanalyticky (nenávist se-
xuálně frustrovaných inkvizitorů vůči ženám). Pověsti o „bezbožných 
ženách", čarodějnicích, jsou zakotveny v pověsti o bohyni Dianě, která se 
s Herodiadou a houfem žen, sedíce na zvířatech, prohánějí krajem a sídlí 
v hlubokých lesích. V německé mytologii tomu odpovídají valkýry, v české 
mytologii divoženky. Ostře proti čarodějnicím - na základě Starého zákona, 
který na několika místech požaduje trestání čarodějnictví - vystupovaly již 



zákony Karla Velikého (789 a 798), 
dále arcibiskup lyonský Agobard 
(814), později sám obviněný z kacíř-
ství, papež Lev IV. (847), Canon 
Episcopi (cca 900) a ovšem již zmí-
něná bulla papeže Innocence VII. 

Čarodějnictví, jak již bylo pozna-
menáno, však nebylo jen věcí pro-
stých lidových vrstev, ale zasahovalo 
i tzv. vyšší společenské kruhy, tj. du-
chovenstvo a šlechtu. Typickým byl 
přiklad lady Alice Kytelerové, který 
se sice odehrál na konci středověku, 
ale je, tak říkajíc, modelový. Zmíně-
ná lady byla čtyřnásobnou, velmi bo-
hatou vdovou, která posléze upadla 
do podezření, že se svých manželů 
zbavila čarodějnictvím. Podezření 
zesílilo, když po zahájeni vyšetřová-
ní biskupem z Ossory uprchla ze 
země a když biskupův nástupce roku 
1448 nalezl v biskupově pozůstalosti 
usvědčující písemná svědectví od ne-
vlastních dětí lady Kytelerové a dal-
ších svědků. Všechny její oběti 
umíraly za stejných příznaků v pod-

statě těžce probíhajícího srdečního infarktu. Při prohlídce sídla lady Kytele-
rové pak byla objevena tajná komora s malířskými portréty jejích deseti obětí, 
které pořídil proslulý irský malíř. Každý z těchto portrétů byl probodnut ost-
rou jehlou na dvou místech: v krajině srdeční a nad kořenem nosu mezi oči-
ma. Současné byla nalezena mapa s označením míst, kde její oběti zemřely 
v poměrné značné vzdálenosti od jejího sídla, což jí poskytovalo jisté alibi. 
Detaily jejích operací nejsou známy, šlo však o druh obrazové černé magie, 
přičemž portréty mohly současně sloužit i jako silné volty, když její kouzlo 
bylo tak účinné. Lady Kytelerová, která z Irska uprchla do Anglie, své odpo-
vědnosti unikla, místo ní byla upálena její komorná, která o rejdech své paní 
věděla. Vypověděla, že lady byla ve spojení s určitým démonem, který se zje-
voval v podobě černého psa, černého kocoura, či hezkého mladého muže, 
s nimž mívala lady i sexuální styky. 

Renesance je však také dobou rozkvětu vysoké magie, o nějž se zaslou-
žil opat Trithemius (1462-1516 - Johannes von Hardenberg) Tento velmi 
učený muž a ozdoba církve, považovaný za polyhistora, byl původně opatem 

Titulní stránka jednoho vydání 
Šalamounových kličku. 



kláštera ve Sponheimu, kde měl 
obrovskou knihovnu, avšak roku 
1505 musel odtud odejít do kláš-
tera ve Wiirzburgu, kde se mohl 
dále oddávat svým studiím. Jeho 
žáky byli dva největší okultisté 
renesance, Heinrich Cornelius 
Agrippa von Nettesheim a Theo-
prastus Paracelsus von Hohen-
heim. Trithemiovy spisy věnované 
magii vyšly většinou až po jeho 
smrti, některé zůstaly dosud v ru-
kopisech. Mezi vyšlé spisy patří 
především Antipalus maleficio-
rum (Varování před čemokněžnic-
tvím - 1508) a zejména Stega-
nographia (1499). Nedokončená 
Steganografie je věnována tajné-
mu písmu a jsou spory o tom, zda 
je to spis věnovaný magii, neboť 
některá zaklínání zde obsažená Trithemius. 
mohou být jen příklady šifrování 
určitých výroků. Antipalus je věnován odsouzení čarodějnictví, zejména 
tomu, které provozuji ženy. Nepochybně esoterický je menší spis De septem 
secondeis (1545), pojednání o „sekundárních příčinách", jimiž Trithemius 
rozuměl duchy či „inteligence". Jeden z řady podtitulů této knížečky zní 
„malá kniha o vědě a poznání velmi tajném". Další spisy věnoval Trithemius 
přírodní filosofii a geomantii, spagyrii, Filosofickému kameni a dalším okul-
tistickým tématům. Spis o sekundárních příčinách napsal, jak říká „hierogly-
ficky a kabbalisticky", aby byl jeho obsah skryt nepovolaným. Jeho hlavním 
obsahem je pojednání o „planetárních inteligencích". Obsahuje však i pozoru-
hodné studie kabbalistické, např. k prvnímu hebrejskému slovu Genese. Talis-
manická magie je obsahem díla Veterum sophorum sigilla et imagines 
magicae (1612). 

Kromě syntetického díla Agrippy z Nettesheimu O okultní filosofii (vlast-
ně magii), Trithemiových a Paracelsových pojednáních k dílčím problémům 
magie, Šalamounových klíčků (v různých vydáních), Picatrixu a řady různých 
grimoárů (jejich vydávání se rozmohlo zvláště v období baroka, ale je čas-
to antidatováno), mezi něž patří i díla připisovaná Faustovi, se v renesanční 
magii uplatňovaly i dvě, dá se říci, učebnice ceremoniální magie, které se 
později stávaly součástí páté apokryfní knihy Okultní filosofie Agrippy 
z Nettesheimu. Byla to následující dílka: Pietro de Abano Heptameron sive 



Elementa Magica (1565) a Arbatel De magia veterum (repr. 1686-orig.?). 
Později se staly oblíbenými příručkami praktické magie (grimoáry) zejména 
Doctor Johannes Fausťs Magia naturalis et innaturalis, oder dreifacher 
Hollenzwang, letztes Testament und Siegelkunst (1505). Toto poslední dílo je 
možná antidatováno, stejně jako díla další, zejména Grimorium Verum (1517), 
Herpentils Schwarze Magie (1505) a zejména grimoár papeže Honoria (1220 
- poprvé vytištěn až 1670 francouzsky), resp. Joseph Anton Herpentil Inbe-
griff der ubernaturlichen Magie (1519). Pietro de Abano (též P. ďAbano, 
Albano či Petrus de Padua), vlastním jménem Petrus Aponensis (1257-1316), 
významný lékař, filosof-neoplatonik a znalec magie, zemřel ve vězení inkvi-
zice. Kromě velmi stručných, ale přehledných Základů magie, uvedených 
výše, napsal i knihu o geomatii (Geomantia, 1549 posmrtně) a byl význam-
ným astrologem své doby. 

Největšími reprezentanty vysoké magie v období renesance jsou již uvede-
ní Trithemius, Agrippa z Nettesheimu a Paracelsus. K nim je nutno přiřadit 
i velkého „alžbětinského mága" Johna Dee, systematicky experimentujícího. 
Třem posledně jmenovaným je zde dále věnována podrobnější analýza jejich 
díla, týkajícího se dějin magie. 

Doktor Johannes Faust - mýtus a skutečnost 

Z pověstí o Faustovi, legendami opře-
dené postavě z dějin magie se vytvořil sym-
bol lidské touhy po poznávání transcendent-
na: konkrétní historický Faust reprezentuje 
cosi archetypicky faustovského v člověku 
vůbec. Proto existuje tak velké množství 
faustovské literatury, a proto nalézáme faus-
tovské téma i v dramatu (Marlowe), poezii 
(Goethe), filosofii (Spengler, Korff) a jinde. 
Faust není jen konkrétní postava, ale i po-
jem poukazující k archetypickému noetic-
kému komplexu lidské osobnosti. 

Spor, zda Faust je postavou legendární 
či historickou byl dávno vyřešen, neboť je 
dnes k dispozici dostatek fakt o historické 
existenci „čaroděje Fausta". Spor je dnes 
veden spíše o hodnotu jeho činnosti. Na 
druhé straně je ovšem nutno uznat, že his-
torie konkrétního Fausta je založena více 
na mýtu, než na skutečnosti; mýtický Faust 



dalekosáhle přesahuje Fausta reálného, asi jako filmový James Bond daleko 
přesahuje reálnou existenci největšího špiona všech dob. 

Dopis spohneimského opata Trithemia matematiku a dvornímu astrologovi 
Johannu Wirdungovi zu Hassfurt z 20. srpna 1507 (který otiskl K. Kiesewet-
ter) potvrzuje existenci Fausta, jako celá řada jiných zpráv, např. od Melan-
chtona, ale podává, na rozdíl od některých jiných, jeho negativní hodnocení. 
Trithemius zde, kromě jiného uvádí: „Onen muž, o němž mi píšeš, Georgius 
Sabellicus, který se nazývá knížetem nekromantů, je poběhlík, prázdný žvanil 
a podvodný pobuda..." Jméno Sabellicus mělo být původní, nebo přijaté jmé-
no Fausta. Tritheimův žák H.C. Agrippa z Nettesheimu v jednom svém dopi-
se uvádí, že se kdysi setkal na francouzském dvoře s německým čarodějem, 
jehož umění odpovídalo tomu, které tradice přisuzuje Faustovi. Řada osob, 
např. J. Wierus (1583) uvádí, že Johann Faust, narozený v Kundlingu, studo-
val magii na univerzitě v Krakově, kde údajně vyučovai magii „polský Faust" 
Jan Twardowski. Další zprávy uvádějí různá místa, kde se Faust zdržoval, 
např. v klášteře v Maulbronnu (1516), v Erfurtu (1520), v Bambergu a jinde 
(Kiesewetter, polský badatel R. Bugaj a další). Podle H. Biedermanna (1986) 
se jako rok narození Fausta uvádí ponejvíce rok 1485 a jako místo narození 
Knittlingen u Pforzheimu, Simmem u Kreuznachu nebo Roda u Weimaru. 
Faust měl studovat ve Wittenbergu, Heidelbergu, později v Ingolstadtu, již od 
mládí se měl zabývat magií a po svém bohatém strýci měl zdědit velké jmění. 
Jeho famulus Johannes Wagner měl být synem kněze z Wasserburgu. Faust 
měl na základě známých pověstí uzavřít pakt s dáblem na dvacet čtyři let 
a ďábel mu za to dal k dispozici Mefistotela, který měl plnit Faustova přání. 
Na dvoře císaře Maxmiliána I. pak měl Faust provádět zaklínání duchů, ale 
totéž je připisováno jeho současníkovi, v magii velmi zběhlému opatu Trithe-
miovi. Kolem roku 1540 pak měl Faust sejít ze svéta násilnou smrtí (ve Stau-
fenu v Breisgau nebo Rimlichu u Wittenbergu), kterou mu způsobil ďábel, 
když vypršela smlouva, kterou s ním Faust uzavřel. Potud tedy Biedermann, 
který soudí, že „exaktní historické fixování osoby Fausta je sotva možné". 
Proto je sporné i ztotožňování Fausta s různými osobami té doby, jako např. 
tiskař v Mainzu Johannes Faust a další. Nicméně lze říci, že v polovině 
16. stol. žil v Německu člověk, který se proslavil svým čarodějnickým umě-
ním, ale i poněkud nevázaným způsobem života (norimberský purkmistr mu 
proto 10. května roku 1532 zakázal pobyt ve městě) a že se na základě svého 
„černého umění" stal legendární osobou, nazývanou doktor Faust. 

Ve středověku, kdy víra v magii, svět duchů, ďábla a peklo byla téměř obec-
né rozšířena, se faustovská legenda stala velmi atraktivní a již brzy po Faus-
tově smrti začaly vycházet „Faustbuchy", knihy o životě černokněžníka 
doktora Fausta. Byly to různé varianty na klasické dílo Johanna Spiesse His-
toria von D. Johann Fausten, dem weit beschreyten Zauberer und 
Schwartzkunstler... (Frankfurt/Main 1587). Z této knihy vycházelo i české 



zpracování Martina Carchesia Historia o životu doktora Jana Fausta (Praha 
1611). Druhou řadu této literatury pak tvořily magické grimoáry připisované 
Faustovi, označované v sing. jako Hóllenzwang (Pekla donucení). Jejich sbír-
ku vydal v edici své proslulé Klášterní knihovny stuttgartský nakladatel 
J. Scheible (např. Doctor Fausťs Bůcherschatz: volstandige Sammlung der 
vierzehn ihm zugeschriebenen magischen Werke: Hóllenzwang, Schwarzer 
Rabbe, Meergeist, Mirakel-, Kunst- und Wunderbuch u.s.w., sv. I.-II., 1851). 
Skutečnou okultní hodnotu má zejména rukopis z knihovny koburgského 
vévody, který vydal Scheible jako Doctoris Johanni Fausti Magia naturalis et 
inaturalis (1849 - česky vyšla druhá část Magia innaturalis v překladu F. 
Ka běláka a v novém vydání 1970). 

Faustovu legendu šířily i četné loutkové hry (u nás Matěje Kopeckého), ale 
skutečnou slávu mu vytvořilo dílo J.W. Goetheho Faust, na kterém praco-
val celá desetiletí (nejprve to byl tzv. UrFaust, druhý díl Fausta vyšel v roce 
Goethovy smrti - roku 1832). Je to především drama neukojitelné touhy 
po poznání - odtud pojem faustovský typ člověka - ale je v něm také obsažen 
„duch magie" (H. Birven 1924), kterou Goethe bedlivě studoval. Faustův 
Mefisto je vlastně Faustovo magické alter ego, archetypický stín jeho osob-
nosti, jeho vnitřní personifikovaný ďábel, který ho strhává od knižního po-
znání k poznávání života vůbec a tak ho vydává také na cestu k poznání 
a hlubokému pocítění viny, v němž se teprve destiluje lidská hodnota pozná-
ni v esenci, rozpouštějící či relativizující egocentrický smysl života. Pakt 
s ďáblem je ztráta duše v nenasytném egocentrismu. Proto je Faustův život 
tragédií viny a lítost její katarzí, vedoucí k víře v lidskost. To je cesta od uče-
nosti spojené s žízní po životě k heroickému překonání jejích důsledků: hříš-
nost vysvobozená pokáním a obětí. Každá doba má své Fausty, své „pohanské 
peklo", ale i svou bílou magii lásky, která je východiskem z něho. Proto je 
Faust a faustovství věčné téma archetypického původu. Lidé touží překročit 
hranice běžné zkušenosti a od Markétek spěchají k mrtvým Helenám, od živo-
ta k elektronickým hrám, od člověka k homunkulům. 

Pověsti o Faustovi, sebrané později do již zmíněných Faustbuchů, nebyly 
šířeny jen, tak říkajíc, od úst k ústům a lidovými vypravěči na jarmarcích, 
později také loutkovými divadly, ale také mnoha teology, jak katolickými, tak 
i protestantskými. Jedním z nich byl humanista, luteránský kazatel Philip 
Melanchton, který Fausta poznal osobně a tvrdil o něm, kromě jiného, že 
Faust v Benátkách létal vzduchem, až ho ďábel srazil k zemi. Zejména teolo-
gům poskytovaly pověsti o Faustovi vděčný prostředek k zastrašování lidí 
hrůzami pekla a ďábelských svodů. Proto byl tak barvitě popsán Faustův 
konec, hříšníka, který se oddal ďáblu a než ten si vzal jeho duši do pekla 
k věčnému trápení, rozbil mu hlavu, vyrazil oči a zuby, zkroutil mu hla-
vu dozadu a zohavenou Faustovu mrtvolu posléze pohodil na hnojiště. V líče-
ní surových muk byli teologové té doby zvláště zběhlí. Ze slavné a často 



vydávané klasické Spiessovy his-
torie, resp. její české Carchesiovy 
verze z roku 1611 vybral Č. Zíbrt 
(1903) některé z těchto pověstí, 
z nichž dále uvedu několik jejich 
nadpisů: Kterak D. Faustus jed-
nomu rytíři v hlavě jeho jelení 
rohy způsobil, Kterak doktor 
Faustus sežral vůz sena, Kterak 
doktor Faustus sedlákům vožra-
lým učaroval, že jsou svá ústa 
dokořán otevřena měli, Kterak 
doktor Faustus čtvrtý den maso-
pustní s svými studenty okvasil, 
Kterak doktor Faustus mládence 
jednoho a pannu, v létu zápisu 
svého sedmnáctém, tak proti sobě 
milostí zapálil, že potomně skrze 
stav manželský svoji byli, Jaký 
život chlípný a sodomský doktor 
Faustus v letech od zápisu svého 
devatenáctým a dvacátým vedl, 
Kterak doktor Faustus v létu od 
zápisu svého posledním, s krá-
lovnou Helenou z řecké země 
tělesně přebýval, O hrozné smrti 
a pohřbu doktora Fausta, kterýmž 
se každý bohabojný křesťan slušně kátí a polepšiti může. V závěrečné kapito-
le „pravdivé historie o čarodějnictví doktora Fausta" je pak každý křesťan, 
zvláště pyšný, všetečný a opovážlivý nabádán, aby „dábla k svému stolu na-
vnadil", čarodějnictví se neoddával a boha ctil a velebil. 

Klasik - Heinrich Cornelius Agrippa 
von Nettesheim 

Lidé toužící po syntéze v určité oblasti poznání, nejsou-li pouhými kompi-
látory, stávají se také objeviteli; promýšlením již objeveného objevují nové. 
Takovým objevitelským syntetikem v oblasti okultních nauk byl lékař a fdosof 
a vůbec muž četných povolání, jak se na učence té doby slušelo, Heinrich 
Cornelius Agrippa von Nettesheim, žák sponheimského opata Trithemia, patrně 
největšího znalce okultních nauk té doby. Narodil se 14. září 1486 v Kolíně nad 



Rýnem. Pocházel z bohatého rytíř-
ského rodu a ve svém rodném měs-
tě studoval nejprve práva na místní 
univerzitě a později lékařství na 
univerzitě v Paříži, kde údajně za-
ložil kroužek zabývající se studiem 
tajných věd. Ve studiích pokračoval 
ještě ve Španělsku, v Itálii a znovu 
ve Francii v Avignonu. Již během 
svých studií také přednášel, zejmé-
na o magii a kabbale. Agrippa byl 
typický světoběžník, který prošel 
celou západní Evropu, pobýval ve 
Francii, Itálii, Holandsku, Anglii 
a měl řadu nejrúznějších zaměst-
nání. Dokonale ovládal šest řečí, 
jak sám uvádí. V burgundském 
Dole přednášel o Reuchlinově dí-
le De verbo mirifico, které je vý-
znamným dílem křesťanské kabba-
ly, v Turíně přednášel o teologii, 
vPavii o Hermu Trismegistovi. 
V Metách pracoval jako advokát, 
v Antverpách jako lékař, předtím 

organizoval vojsko císaře Maxmiliána I. pro válku s Benátkami. Téměř všude 
měl spory s mnichy, kteří v něm brzy rozpoznali kacíře a čaroděje a často musel 
z místa svého pobytu utíkat. Byl ženat, ale o jeho manželce je známo, od něho 
samého, jen to, že to byla krásná žena šlechtického původu, která zemřela roku 
1531. Rád se vracel do svého rodného Kolína nad Rýnem, ale brzy se vždy 
odtud vydával na nové cesty. Jeho věrným společníkem, vlastně jakýmsi sekre-
tářem byl Johannes Wierus (1515-1588), který vystupoval proti pronásledová-
ní čarodějnic inkvizicí. Po rušném a strastiplném životě (jako mladá mu zemřela 
i jeho druhá žena, nezřídka žil v nedostatku a v nejistotě před svými nepřáteli 
a pronásledovateli); zemřel 15. února 1535 v Grenoblů. 

0 okultní nauky se Agrippa zajímal již v mládí. Kolem roku 1510 napsal 
v Kolíně své stěžejní dílo o okultní filosofii a jeho cesta k syntéze okultních 
nauk byla předznamenána již jeho výraznou filosofickou orientací na neopla-
tonismus. Biederman ho označuje za „posledního interpreta neoplatonismu 
v období ranné renesance". Rozhodující vliv na Agrippovo pojetí magie ,jako 
nejhlubší ovládnutí zákonů a podstaty přírody" mělo jeho setkání s opatem 
Trithemiem, „posledním mágem středověku". O Agrippovi platí, co sám na-
psal v jednom ze svých dopisů z Lyonu o svém příteli: „rerum arcanorum 
curiosus indagator" („zvědavý vyhledávač věcí tajemných"). Trithemia 



vyhledal Agrippa sám v jeho klášteře ve Wiirzburgu roku 1510, když musel 
před hněvem františkánských mnichů uprchnout z Dole, kde, jak víme před-
nášel o křesťanské kabbale. S teology se nestřetal jen názorově. V Metách 
zachránil před upálením za čarodějnictví jednu ženu, což zase vyvolalo hněv 
dominikánů a brzy na to, žije v nebezpečí a bídě, uprchl do Holandska, kde se 
nejprve živil jako lékař a později jako císařský historiograf. 

Dvěma jeho hlavními díly, souvisejícími s magií jsou: De incertudine et 
vanitate scientiarum (1530), „O nejistotě a klamavosti věd", obsáhlá kniha, 
která mu vynesla obvinění, že pohrdá vědeckým poznáváním; jeho největším 
dílem je pak třísvazkové pojednání De occulta philosophia (Antverpy 1531), 
které vyšlo po dlouhých obstrukcích ze strany inkvizice a nebylo nikdy kato-
lickou církví k jeho tíži zapomenuto. Démonolog Delrio jej označil za čer-
nokněžníka a spojence ďábla a je patrně původcem pověsti o Agrippově 
černém psu, který ho všude doprovázel a po jeho smrti náhle zmizel - podle 
Delria to byl vtělený ďábel, ale podle Wieruse, Agrippova sekretáře a žáka, to 
byl prostě oblíbený pes, kterého Agrippa nazýval „Monsieur". Obě výše uve-
dená díla byla často stavěna do protikladu a tvrdilo se, že v prvním bylo po-
přeno druhé, neboť Agrippa se tu vysmíval a zpochybňoval i magii, ale bylo 
to spíše jen zbožné přání jeho odpůrců. Podle H. Biedermanna první z obou 
výše uvedených děl „není v žádném případě odvoláním okultní filosofie", 
neboť zde zůstává zachováno zdůraznění neoplatonské filosofie a magie jako 
zdroje vysoké úrovně poznání. Dílo o okultní filosofii vyšlo ostatně až po 
knize o nejistotě věd, i když bylo napsáno již dlouho předtím. V pozdějších 
vydáních byl ke třem svazkům Okultní filosofie přidáván ještě čtvrtý a poslé-
ze i pátý, avšak tyto svazky již obsahovaly menší díla jiných autorů (např. 
Arbatela, de Abana a dalších). Agrippovým původním dílem jsou tedy jen 
první tri svazky. 

Dílo o okultní filosofii se dočkalo mnoha vydání i v cizojazyčných překla-
dech všech světových jazyků (český překlad první knihy vyšel v roce 1913 
péčí O. Grieseho). V Agrippově rodném jazyce vyšlo toto dílo až roku 1855 
ve Stuttgartu. Ve svém latinském originálu však ovlivňovalo zájemce o okul-
tismus několik staletí neméně významně jako jiné syntetické dílo z této ob-
lasti, psané však neokultistou, jezuitou Athanasiem Kircherem (Oedipus 
Aegyptiacus, 3 sv. 1652-1653), které zůstalo dodnes jen v latinském ori-
ginále. Nové české vydání Agrippovy Okultní filosofie je čtyřsvazkové 
(1992-1993). První svazek pojednává obecně o magii, třech světech, z nichž 
mágové čerpají své síly, o vlastnostech živlů, o duchu světa, o analogiích, 
signaturách a dalších tématech. Druhý svazek, obecně vzato, pojednává 
o kabbalistických základech magie a jejích astrologických souvztažnostech, 
třetí je kromě jiného věnován zejména ceremoniální magii. 

Podle R. Bugaje (1976) se Agrippova teorie magie opírá o dva zákony: 
1. všechny věci mají duši a v každé z nich se manifestuje duch světa (spiritus 



mundis); nacházejí se ve stálém spojení, protože vyšší proniká nižší a stejně 
tak vyšší působí na nižší jako nižší na vyšší, byť v menším stupni; 2. všechny 
věci nacházející se na témže stupni na sebe navzájem působí, tzn., že každá 
věc k sobě přitahuje jinou, podobnou a celou svou povahou sbírá její sílu. 
Tyto síly skryté ve věcech, píše Agrippa, nazývali staří Bohy, nebo dušemi 
a, jen duše může rozšiřovat okruh své působnosti z jedné hmoty na druhou". 
Prostředníkem mezi duší a tělem je světový duch, nazývaný také pátou esencí 
(quinta essentia, kvintesence), vlastně jakýsi pátý živel, jehož prostřednictvím 
„proudí síly duše světa veškerenstvem" a „duchem tím jsou vlévány všechny 
skryté vlastnosti do rostlin, kamenů, kovů a živočichů prostřednictvím Slun-
ce, Luny, planet a hvězd". Agrippa v souladu s tradičním okultismem rozlišu-
je trojí svět: božských idejí, svět duše a svět hmoty. V duši tedy „přebývá síla 
měnit věci a lidi". Podle W. Peuckerta (1936) zde Agrippa v této své klíčové 
tezi vychází z Porfyria, Jamblicha, Prokla, spisů připisovaných Hermovi, 
Reuchlina a florentského neoplatonismu. Ačkoli na tuto tradici navazoval také 
Eliphas Lévi, je pozoruhodné, že ve svých dějinách magie věnuje Agrippovi 
jen několik zcela povšechných životopisných vět. A je to přece Agrippa, kte-
rý klíč k magii, obsažený v pojetí duše světa již u florentských přírodních 
filosofů a alexandrijských theurgů, systematicky rozpracovává tak, aby odha-
lil podstatu magické operace a konkretizoval její podmínky v soustavě analo-
gií a signatur věcí, které zjevují sílu („virtus") každé z nich. Méně jasný je tu 
vztah mezi pojmy „anima mundi" a „spiritus mundi", který snad, jak nazna-
čují někteří badatelé o Agrippově díle, odpovídá stoickému pojetí dvojí strán-
ky pneumatu, čili rozlišení démonů a „inteligencí". Umění magie pak spočívá 
v poznání a využití sympatií mezi silami věcí, dynamizovaných silami, které 
vytváří hvězdné konstelace a také písmena, slova a čísla, která jsou zduchov-
něnými silami („virtutes"). Tak se magické síly vytvářejí na třech úrovních: 
na úrovni věcných sympatií, hvězdných obrazů a abstraktních obrazů písmen, 
slov a čísel. Celá tato pohanská nauka je ovšem vyložena v rámci teologické-
ho jazyka jeho doby a zatížena úrovní tehdejšího poznání přírody. 

Paracelsus 

Vlastním jménem Theophrastus (Bombastus) von Hohenheim, lékař (za-
kladatel chemiatrie svými léčebnými spagyrickými „arkány") a alchymista, je 
snad nejslavnější postavou dějin okultismu v druhé polovině 16. stol., přede-
vším však jako alchymista. Spolu s Trithemiem a Agrippou z Nettesheimu 
tvoří nejvýraznější trojici tohoto období vývoje okultních nauk. 

Paracelsus se narodil někdy v listopadu, asi roku 1493 ve švýcarském měs-
tě Einsiedeln z urozeného rodu, který však pocházel z okolí Štrasburku. Jeho 
otec byl lékař. Již roku 1502 se však Paracelsus se svým otcem usadili ve 



Villachu v Korutanech a posléze 
v tyrolském Schwazu. Paracelsus 
studoval medicínu, není známo 
přesně kde, ale již roku 1526 před-
nášel medicínu ve Štrasburku 
a v Basileji, kde 23. června 1527 
demonstrativně a veřejně spálil 
Galenovy a Avicenovy lékařské 
spisy, aby vyjádřil svůj zásadní 
kritický vztah k současné medi-
cíně. Stejně tvrdý kritický postoj 
zaujal také k současné filosofii, ze-
jména k aristotelismu a k alchymii 
(Buch Paragranum, 1531), která 
nemá vyrábět zlato, ale léčiva, 
nemá zušlechťovat kovy, ale člově-
ka. Základním cílem alchymie je 
zhotovování „arcan", léků ze skry-
tých přírodních sil (z rostlinných 
kvintesencí). Svým vystoupením 
proti středověkým lékařským au-
toritám - Paracelsus je vlastně zakladatelem chemoterapie prostřednictvím 
svých spagyrických arkán - vyvolal ovšem prudký odpor, zejména v kruzích 
lékařů a byl donucen k téměř stálému cestování z místa na místo. V letech 
1535-1537 pobýval na zámku v Moravském Krumlově, kde léčil císařského 
maršálka Jana z Lipé. Předtím se snažil usadit se ve Štrasburku, krátce pobý-
val v Salcburku a v Basileji, kde působil jako lékař. Z Moravského Krumlova 
odešel přes Bratislavu do Vilachu a v létě 1540 již nemocen přišel do Salzbur-
gu, kde 24. září 1541 zemřel (patrně byl zavražděn) a kde je pohřben v míst-
ním chrámu sv. Sebastiána. 

Také Paracelsus je pokračovatelem neoplatonismu a jeho zvláštní formy, 
florentské přírodní filosofie, studovány však byly zejména jeho lékařské spisy 
a jeho pojetí alchymie (spagyrie). Kromě různých drobných spisuje okultisty 
oceňována zejména jeho Astronomia Magna, čili Philosophia sagax (filosofie 
adeptů), na které pracoval řadu let a v níž vyložil své pojetí světa a člověka 
a kromě jiného také svůj systém okultních nauk a své pojetí „malého" a „vel-
kého" světa. Spis věnovaný talismanické magii, Archidoxa magica (1572) 
není pravděpodobně jeho prací. 

Paracelsus je především velkým metafyzikem přírody. Jeho základní te-
zí je, že člověk je svět v malém (mikrokosmos je analogický makrokos-
mu). Každá věc má své evestrum (mumii), „siderické tělo", které je nositelem 
skrytých sil a je ve stálé korespondenci se světem hvězd, a to nejen svou 

Paracelsus v roce 1538 



příbuzností „siderickou" (každý člověk má v sobě svou hvězdu), ale i rytmic-
kou (časová koincidence rytmů země a oběhu nebeských těles). V okamžiku 
svého početí a zrození získává člověk v té době převládající vibrace „světové 
duše", které určují jeho duševní i tělesné uspořádání. Ve všech věcech je pří-
tomna životní síla (archeus) - každá věc má svého alchymistu, napsal Para-
celsus - a ta určuje její bytí. Paracelsovo pojetí archea je blízké, ale nikoli 
totožné s Aristotelovým pojetím entelechie. Vnitřní vibrace pozemských věcí 
ovlivňují vibrace hvězd, jejich konstelace. Mezi vibracemi věcí existují sym-
patie a tak existují sympatie mezi člověkem, kovy, kameny, zvířaty a rostlina-
mi. (Perly ztrácejí svůj lesk, jsou-li nošeny určitým typem žen.) Magie je 
založena na znalosti těchto sympatií či korespondencí, které lze rozšířit na 
všechno jsoucí, tedy i na slova, písmena, čísla atd. Tyto vytvářejí také určité 
konstelace, které se nazývají charaktery a které zesilují sílu kovů, do nichž 
jsou vyryty. To je základ Paracelsovy talismanické magie, která je podstatnou 
složkou jeho pojetí magie, kterou Paracelsus pěstoval, stejně jako spagyrii 
k účelům léčebným. Siderické vibrace „duše světa", prostupující vše jsoucí 
mohou být transponovány do akustických vzorců, tj. tónů a slov - na tom je 
založena kabbalistická magie (kabbalistické formule působí silou zvuku jako 
mantry indického esoterismu). Člověk, jak již bylo uvedeno, je analogií kos-
mu, „anatomie člověka odpovídá anatomii nebeských sfér... vnější svět je zr-
cadlem člověka, jeho teorií i anatomií a tak skrze vnější svět může být člověk 
poznáván" a naopak. To je velká a základní idea hermetismu, která u Para-
celsa vedla k jeho metafyzice přírody; v ní jsou skryta veškerá tajemství lid-
ského života, který je její organickou součástí. Život nemají jen rostliny 
a živočichové, ale i minerálie a věci člověkem zhotovené. Také kovy, např., 
mají svou duši a své korespondence k člověku a jeho bytí. Tyto koresponden-
ce nejsou jen horizontální, ale i vertikální, mezi pozemským bytím a životem 
hvězd. Např. Mars je v určitém typu lidí, v určitém druhu zvířat, rostlin, ka-
menů a kovů. Síly hvězdného, astrálního světa nazýval Paracelsus duchy či 
démony, síly pozemského světa jsou kategorizovány v živlech a principy je-
jich bytí a působení vyjadřují alchymisté termíny síry, rtuti a soli. Umění 
magie pak „nutí nebeské síly v kamenech, bylinách a slovech působit účinky" 
ve viditelném světě věcí a jevů. Magii tak Paracelsus chápal v podstatě jako 
„vysoké lékařství" založené na ovládání skrytých sil přírody, ale rozlišoval 
magii a čarodějnictví (Hexerei), které tyto síly zneužívá ke zlému, k poškozo-
vání druhých. Rozlišoval šest druhů magie: 1. „insignis magica" (nadpřiroze-
ná znamení, která jsou přece jen přirozená, jako je např. „betlémská hvězda", 
zvěstujicí narození Páně); 2. „magica transfigurativa" (transformace těl); 
3. „magica charakteralis" (sestavování „mocných slov"); 4. „magica gamahe-
os" (sestavování gemm jako okultních nástrojů); 5. „altera in alteram" (ma-
gické působení obrazů a imaginace); 6. „ars cabalistica" (magické působení 
slovních formulí). Těmito uměními se mág-lékař pozvedá nad obyčejného 
lékaře. Paracelsovi je magie současně vědou a uměním, uplatňují se v ní 



znalosti korespondenci, ale i spojení imaginace a vůle. Toto vysoké hodnoce-
ní magie a jejího ušlechtilého poslání léčitelského má biblický pravzor v Moj-
žíšovi Starého zákona, který je „mágus coelestis" (mág nebes) a liší se od 
egyptských čarodějů, kteří používali znalostí přírodních sil také k jiným, než 
léčebným operacím (K. Goldammer 1978). V Paracelsových spisech však 
nacházíme také taková témata jako jsou elementární duchové (sylfové, sala-
mandři, undiny, gnómové), homunculus (uměle vytvořený člověk - Paracel-
sus dokonce uvádí kuriózní recept na jeho zhotovení) a další, což svědčí 
o tom, že znal i praktiky čarodějů. 

Také Paracelsus, jako všichni znalci magie před ním, jeho doby i po něm, 
zdůraznil jako základního magického činitele astrál, ale rozlišuje jeho různé 
aspekty (duše světa, archeus, evestrum a další), které vycházejí z jeho růz-
ných vztahů a vlastnosti. Nicméně „machina mundi" má dvě základní strán-
ky: „corpus mundi" (tělo světa) a „corpus sideralis" (hvězdné tělo). 

Ačkoli, jak již bylo řečeno, Paracelsus byl především spagyrik, v mnoha 
směrech přispěl k filosofickému pojetí magie, které se brzy ustálilo jako její 
klasické pojetí. Byla to především jeho kniha Philosophia Sagax (Astronomia 
Magna oder die ganze Philosophia sagax der grossen und kleinen Welt, kolem 
1536), obsahující, kromě jiného, jeho důležité pojetí složení člověka a základ-
ní hermetickou tézi: „Nic není na nebi ani na zemi, co by nebylo v člověku". 
Tzn., že člověk je malý svět, vytvořený z elementů (masa a krve) a z ducha 
(smysly a myšlení): „člověk je výtažkem ze všech elementů a syn celého svě-
ta". Struktura člověka zahrnuje následující složky: 

- elementární tělo („guf Hebreů, „chat" Egypťanů a „rupa" Indů); 
- archeus či „mumie", „Spiritus vitae" (u Agrippy z Nettesheimu „vege-

tativní síla", „coach ha gu f u Hebreů, „anch" u Egypťanů, „prana" 
u Indů); 

- evestrum či „siderický člověk" (van Helmontův „spiritus astralis", 
Agrippy z Nettesheimu „éterické télo", „nefeš" Hebreů, „ka" Egypťanů, 
„linga sharira" Indů - „astrální tělo" okultistů); 

- „zvířecí duch" („smyslné duše" van Helmonta, „pociťující animální síla" 
Agrippy z Nettesheimu, „kama rupa" Indů); 

- „chápající duše" či rozum, „ratio" („duch" či spiritus Agrippy z Nette-
sheimu, „nešama" Hebreů, „ba" Egypťanů, „maňas" Indů - empiricky 
pojatá lidská duše); 

- duchová duše, „intellectus" („vyšší rozum" Agrippy z Nettesheimu, 
„chaija" Hebreů, „chaibi" Egypťanů, „buddhi" Indů); 

- boží duch v člověku, „mens" („vyšší rozum" Agrippy z Nettesheimu, 
,ješida" Hebreů, „cha" Egypťanů, „atma" Indů). 

(Srovnání s dalšími pojmy zde podávám podle K. Kiesewettera, 1890). Je 
to trochu složité, ale nejde tu o jednotlivé části, ale o různé aspekty projevů 



člověka v relaci k „nižšímu" a „vyššímu" svěm, tj. ke světu elementů, hvězd 
a božského ducha: v člověku se uplatňuje pralátka země. 

Mimořádný význam pro další význam okultismu měl Paracelsův pojem 
životní síly (archeus, mumia nebo také „liquor vitae"), který charakterizoval 
také jako „vnitřní stín člověka". Tento, jinak také tzv. „spiritus vitae" pochází 
přímo z ducha světa (Spiritus mundi) a prostupuje celý organismus. Není to 
astrální tělo v pravém smyslu, nýbrž jeden z aspektů astrálního světla, jeho 
životodárná síla. Astrální či siderické tělo spojuje tělo elementární se světem 
duchovním. Smrt obé tato těla, elementární (fyzické) a siderické (astrální) 
odděluje. Po dobu života je však tělo elementární podřízeno tělu siderickému, 
které, jak již jeho název prozrazuje, je spojuje se světem hvězd a jejich vlivů. 
Nekromancie je podle Paracelsa nauka o existenci siderického těla. To, co na 
zemi po smrti člověka zůstává je jeho „stín", evestrum. Je poután k místům, k 
nimž byl poután člověk i za živa. 

Za nejdůležitější však pokládám Paracelsovo zdůraznění, že praktická evo-
kativní magie je vůle plus imaginace: „imaginace člověka je semeno, které se 
materializuje" (Philosophia sagax, kn. I., kap. 3). 

Paracelsovo pojetí pozemského (tellurického) života lze vyjádřit názorným 
schématem: 

Nahlíženo jaksi zpětně: život přírody, k němuž patří i život člověka, je pro-
duktem působeni jakéhosi plánu (božského ducha, logu) prostřednictvím si-
derálních a tellurických energií (duchové hvězd a živlů) na pralátku. Působení 
na tyto energie umožňují planetární a živlové korespondence. 

Jako všichni okultisté jeho doby i doby předcházející a následné, vykládal 
také Paracelsus svou teorii světa a člověka, či přírody, v rámci teologických 
spekulací a zásadně v rámci Boží existence a Božího působení. Bůh dal člo-
věku dvě „světla", světlo přírody a milosti, ale lidská logika vede k „vybled-
nutí světla přírody a světla moudrosti", vede ho k „cizí doktríně", která „obě 



moudrosti snižuje". Jsou to dvě cesty, z nichž světlo milosti je vyšší než svět-
lo přírody; světlo milosti vede k vykoupení, světlo přírody člověka uzdravuje 
a udržuje jeho život. Spatřit světlo přírody však znamená odhalení jeho skry-
tých zdrojů, a to umožňuje znalost okultních nauk, magie, alchymie a astrolo-
gie, které tvoří jednotu doplňujících se poznatků. „Magie je zcela odlišná od 
filosofie etc. a tvoří svět, védu, umění pro sebe" (Paracelsus). 

Mág a špion - John Dee 

Záhadnou postavou dějin magie je „alžbětinský mág" a velký uznávaný 
anglický učenec dr. John Dee. Narodil se 13. července 1527 v Londýně 
v urozené rodině waleského původu. Studoval nejprve v Cambridgi a potom 
v Holandsku u proslulého geografa a matematika Mercatora (vl. jm. Gerhard 
Kremer 1512-1594) a dalších významných vědců. Získal rozsáhlé přírodově-
decké vzdělání, napsal významné spisy o matematice (1570) a námořní navi-
gaci (1577), živil se kreslením námořních map - jedním z jeho zákazníků byl 
proslulý pirát Francis Drake. Žil ve velmi rušné době boje katolíků s protes-
tanty (sám patřil k protestantům) a boje Anglie s Francií. Sestavoval také 
horoskopy a velmi se zavděčil anglické královně Alžbětě I., které sestavil 
horoskop, předvídající její slávu a úspěchy politické, kterých skutečně dosáh-
la. Politické zájmy Anglie byly v té době velmi široké, kromě jiného jí šlo 
o podporu protestantského hnutí v Polsku, které reprezentoval vůdce polských 
reformistů Olbracht Laski a jeho synovec Jan Laski, který toužil po polském 
trůnu. Oba pobývali v Anglii, kde získávali politickou podporu. Kromě toho 
se Anglie angažovala i v podpoře holandských protestantů. Za vlády královny 
Alžběty I. se stal v roce 1573 státním tajemníkem, ale také jakýmsi hlavním 
organizátorem anglické špionáže na kontinentě sledující katolické a španělské 
politické zájmy, lord Francis Walsingham (1532-1590). Ten seznámil Deea 
s oběma Laskimi a pověřil ho patrně politickým posláním v Polsku. 

Tomuto poslání však předcházela a patrně s ním i souvisela Deeova zvlášt-
ní činnost. Dee se velmi zajímal o praxi s magickými zrcadly, ale ve spolu-
práci s médii. Nelze vyloučit, že mu Walshingham jedno takové médium 
doslova přihrál. Byl jím za podvody trestaný Edward Kelley (vl. jm. Talbot, 
1555-1597), a to uříznutím obou uší. Vše nasvědčuje tomu, že Kelley byl 
spíše než médium prohnaný podvodník, který se pro službu u Deea nechal 
získat. Dee se ve svém sídle, v malém městečku Mortlake u Londýna, kde 
měl na svou dobu obrovskou knihovnu (asi čtyři tisíce svazků, mezi nimi 
mnoho vzácných rukopisů) a alchymistickou laboratoř, zabýval krystalo-
mancií. Vlastnil vzácnou křišťálovou kouli tajemného původu, kterou nazýval 
„lapis manifestationis", nebo „lapis sacer et mysticus". Koule stála na „po-
svátném stole" pokrytém magickými znaky (Dee označoval tento stůl také 



jako „stůl úmluvy"). Médium sedělo za tímto stolem a nahlíželo do této křiš-
ťálové koule, kde se mu zjevovali duchové, kteří jeho hlasem také promlou-
vali. Dee seděl za zády média u vlastního stolu a zapisoval sdělení duchů. 
Sdělení média byla ovšem nekontrolovatelná, ale občas docházelo i k ma-
terializaci duchů, které ovšem zase viděl především jen Kelley, který mohl 
svými sděleními a vizemi ovlivňovat Deeovo smýšlení a jeho rozhodnutí 
a s nestydatostí sobě vlastní tak také často činil. O těchto magických experi-
mentech, které Dee nazýval prosté „actions" činil podrobné záznamy, které se 
v neúplnosti zachovaly a které roku 1659 vydal M. Casaubon (True and faith-
full relation of what passed from many years between Dr. John Dee and some 
spirits). 

V listopadu 1582 se Dee seznámil s Kelleyem, který ho navštívil a nabídl 
mu své medijní služby. Dee byl přesvědčen o Kelleyho medijnich schopnos-
tech a zřejmě ho mél i rád, ačkoli si ve svém deníku stěžoval na to, že Kelley 
je opilec a hrubec. Pomocí evokovaných andělů (Michael, Gabriel a Uriel) 
získával Dee různá tajná sdělení, např. enochiánský systém magie, o kterém 
pojednávám ve druhé části této knihy, avšak prostřednictvím Kelleyho také 
nejrůznější pokyny, nezřídka politického rázu, jak ještě uvidíme. V květnu 
1583 se při jedné akci zjevila půvabná holčička jménem Madini, která se pak 
stala jakýmsi Deeovým strážným duchem. Duchové byli vůči Deeovi někdy 
velmi tvrdí: jednou mu nařídili, aby spálil všechny své záznamy z akcí, což 
Dee s velkou hořkostí, jak píše, učinil, ale pak ke své velké radosti zjistil, že 
zapomněl spálit tři rukopisy, které zůstaly v zahradě: Knihu Henochovu, Čty-
řicet osm klíčů „andělské řeči" a „Knihu pozemské moudrosti". Významným 
esoterickým Deeovým spisem byla Monas hieroglypha (poprvé v Antverpách 
1564, potom ve Frankfurtu 1591), kterou Dee osobné věnoval císaři Maxmi-
liánovi I. při jeho korunovaci na uherského krále v Bratislavě. To mu později 
otevřelo přístup k císaři Rudolfu II., který byl Maxmiliánův syn. 

V září 1583 Dee s Kelleyem a Olbrachtem Laskim opustili Anglii, aby 
odjeli do Polska. Laskiho nabídku této cesty Kelley horlivě podporoval, od-
volávaje se na doporučení „andělů". Odjíždějíce zanechali v Anglii velké dlu-
hy. Rozzlobení věřitelé poštvali dav, který vyraboval Deeův dům v Mortlake 
a zničil jeho sbírky a knihovnu. V Polsku byli hosty Jana Laskiho, ale neved-
lo se jim valně a polský král nejevil o Deeovy rady, které mu prezentoval jako 
poselství andělů, velký zájem. Proto odjeli do Cech. Dee cestoval se svou 
o mnoho let mladší ženou Jane a s dětmi, Kelley se svou ženou Joan. V roce 
1584 se ocitají v Praze a Dee je nejprve vyzkoušen ze svých alchymických 
znalostí Tadeášem Hájkem z Hájku a posléze je blahosklonně přijat císařem 
Rudolfem II. Předvedl mu své magické zrcadlo a císař mu na oplátku ukázal 
své sbírky kuriozit. Avšak na nátlak papežského nuncia musel Prahu opustit 
a byl svěřen do péče nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka. Začátkem 
března 1587 přijel s Kelleyem, jeho ženou a svou manželkou do Třeboně. 



Byli ubytováni v třeboňském 
zámku, ale Vilém z Rožmberka, 
kteiý větší dobu trávil v Praze 
nebo na Krumlově, o Deea větší 
zájem nejevil. Je pravděpodobné, 
že cesta do Třeboně měla politic-
ké pozadí a byla inspirována Kel-
leym podle anglických instrukcí. 
Vilém z Rožmberka byl rigorózní 
katolík, ale měl také politické zá-
jmy v Polsku. Kelley kromě toho, 
že byl zřejmě špion - a Dee špion 
nevědomý, jím nastrčený - byl 
také chtivý majetku a intrikán. 
Tak si lze vysvětlit, že Dee náhle 
u Viléma z Rožmberka upadl v 
nemilost a bylo mu nařízeno Tře-
boň opustit. Třeboňský pobyt se 
však Deeovi stal osudný. Tou 
osudnou událostí se stala ,410c ob-
cování", událost, která se odehrála 
dne 18. dubna 1587 na zámku 
v Třeboni. Tohoto dne pořádali 
Dee a Kelley akci, při níž se jako J o h n Dee-
obvykle zjevila Madini, která 
mimo jiné prostřednictvím Kelleye řekla: „Máte mít své ženy tak, abyste je 
polečně užívali." Zděšený Dee se otázal, zda je to myšleno i jako „tělesné 

užívání", což je proti zákonu Božímu, ale Madini-Kelley odpověděla, že je 
lomu tak a odůvodnila to obsáhlou a velmi průhlednou sofistikou. Nešťastný 
Dee vzýval Boha a „dobrého anděla", aby mu řekli pravdu, načež Kelley 
v transu odpověděl: „Následující je napsáno na bílém krucifixu: Moje milost 
Jc větší než můj požadavek. Neboť je to moje milost, že pošetilému člověku je 
|H>skytována blaženost." To byl ovšem argument, kterému nešťastný Dee ne-
mohl oponovat. A tak téže noci šla Jane spát s Kelleym a Dee s Joane. Jediný 
K. Kiesewetter (1893) ze všech historiků magie tuto událost naivně vysvětlu-
|c jako sexuálné-magický akt. Kelley, jak se ukázalo mnohokrát předtím i po-
lom, byl Deeovým zlým duchem, ovládajícím bezohledně jeho vůli. 

Evokace děvčátka Madini je známa jako evokace „anděla západního okna", 
klcrá se odehrála v Mortlake v listopadové noci 1582 v přítomnosti Deeovy 
feny Jane a Kelleye, který dal k evokaci anděla podnět. Podle Deeova zázna-
mu publikoval její průběh oxfordský profesor teologie M. Casaubon, vynika-
|leim románovým způsobem ji zpracoval Gustav Meyrink (Anděl západního 



okna, čes. poprvé 1937). Pojmenování anděla - Madini je odvozeno podle 
místa zjevení, které se odehrálo u západního okna Deeovy magické oratoře. 
V Meyrinkové podání se Dee ptá svého přítele, kdo byl „anděl západního 
okna" a ten mu odpovídá: „Vědění, moc a kletba, vycházející z něho, vychá-
zelo z vás. Byl to souhrn otázek, vědění a magické dovednosti, sídlící skrytě 
ve vás a o níž jste netušili, že byla vaše. Protože každý z vás přispíval k tomu-
to souhrnu, obdivoval každý z vás ,anděla' jako zjevení. Byl andělem Západ-
ního okna, neboť západ je zelenou říší mrtvé minulosti. Je mnoho takových 
andělů na pláni říše zárodků a v říši rozkladu; bylo by lépe pro lidstvo, aby 
žádný takový anděl nesestoupil, avšak naděje má také své bludné cesty... Tak 
mnohý, který nebyl povolán, ale šel cestou vemřel takovým způsobem do tva-
ru ,andéla'." 

Zatímco Kelley, vydávaje se za alchymistu se usadil v Praze, v pověstném 
Faustově domě na Karlově náměstí, aby zde posléze potupně skončil svůj 
život při útěku z vězení, nešťastný a starý Dee se vydal s rodinou do Anglie. 
Roku 1596 byl jmenován profesorem v Christ College v Manchestru. Zatím-
co byl finančně podporován královnou Alžbětou I., v Manchestru byl místní-
mi puritány nenáviděn jako „čaroděj" a byl jimi s celou rodinou persekvován. 
Po královnině smrti její nástupce král Jakub I. horlivě pronásledující čarodě-
je, který navíc neměl Deea v oblibě, ho ihned zbavil profesury a tak Dee od-
jíždí do svého sídla v Mortlake. Nachází nové médium, koná nové „actions", 
studuje a píše. V té době má dva velké současníky, Shakespeara a Francise 
Bacona. V prosinci roku 1608 v Mortlake umírá. Jeden z jeho rukopisů, obsa-
hující záznamy ze seancí konaných od prosince 1581 do května 1583, nazva-
ný Libri quinque mysteriorum, nalezl rosekrucián Elias Ashmole roku 1666 
po velkém požáru Londýna (je též obsažen v knize Priváte diary of Dr. John 
Dee, kterou vydal roku 1842 J.O. Halliwell; doplňuje zápisky vydané Casau-
bonem). 

John Dee, velký matematik, astronom, geograf, alchymista a mág renesan-
ce byl také nástrojem anglické tajné politiky ve střední Evropě, nástrojem boje 
protestantů proti katolíkům, který byl hlavním obsahem anglické diplomacie 
té doby. Teprve řád Zlatého úsvitu objevil jeho „systém enochiánské magie" 
a teprve na začátku tohoto století byl vyvolán zájem o jeho zápisky z krysta-
lomantických akcí, provedených většinou prostřednictvím podvodníka Kel-
leye. Proto lze dnes obtížně určit jejich hodnotu. Je možné, že Kelley byl 
skutečným médiem, jisté je, že Deea prostřednictvím své medijní činnosti ma-
nipuloval. 



DĚJINY MAGIE 
V NOVOVĚKU 

Úvod 

Po období středověku následuje novověk, zahrnující tedy již období rene-
sance, o němž bylo pojednáno. Někdy je však jeho počátek kladen do období 
roku 1492 (objevení Ameriky), nebo roku 1517 (počátek reformace). Je to 
období velkého rozvoje hospodářského a kulturního, obsahově velmi diferen-
covaného, období společensko-ekonomického přelomu a velkého rozvoje 
věd. Prohlubující se církevní schizma vede k bojům mezi katolíky a protes-
tanty, třicetiletá válka (1618-1648) vedla ke zpustošení Čech a Německa, což 
bylo spojeno s růstem víry v čarodějnictví, která byla, zejména u vzdělanců 
utlumena s rozvojem přírodních véd a hlavně na konci 17. stol, kdy význam-
ný matematik a fyzik I. Newton vytvořil základy mechaniky a mechanistic-
kého obrazu svéta svým geniálním dílem Philosophiae naturalis principia 
mathematica (1687). Newton sám věřil v astrologii, ale jeho dílo bylo jednou 
z příčin rozvoje materialismu a tedy i ateismu, který byl vystupňován fran-
couzskými materialisty a osvícenstvím na konci 18. století. Těmto proudům 
se staví do cesty rosekruciánství a svobodné zednářství, později illuminátství 
(hnutí založené v Ingolstadtu Adamem Weishauptem roku 1776). Ačkoli se 
svobodni zednáři odvolávají na prastaré prameny svého hnutí (symbolicky 
spojené se stavbou Šalamounova chrámu), jeho politizující, o humanizaci lid-
stva usilující a stále větší váhy nabývající směr, vystupuje až s podněty, které 
vzešly z londýnské velkolóže (The Grand Lodge) v roce 1717 a zejména pak 
s Andersonovou organizační chartou z roku 1723. Spojení zednářského hnutí 
s esoterickými naukami a zejména s rosekruciánstvím se uvolňuje a sku-
tečných esoterních zednářských lóží ubývá. S osvícenstvím se zednářství 
zapojuje do boje za pokrok a politizuje se. Zachovává si původní symboliku 
a rituály, ale jeho cíle se podstatně mění v program nastolení všesvětového 
lidského bratrství a politického liberalismu.. 

Mezi prostým lidem, zejména na venkově, se udržuje víra v čarodějnictví, 
které na konci 18. století přestalo již být krutě pronásledováno. Poslední hra-
nice vzplála roku 1749 ve Wůrzburgu, kdy na ní byla upálena sedmdesátiletá 
jeptiška Marie Renata Sángerová z kláštera v Unterzellu, obviněná z čaroděj-
nictví jinou jeptiškou. „Ubohá stařena byla vyšetřována (uvádí J. Scherr 1910) 
- a soud šťastné objevil, že již v sedmém svém roce odevzdala se ďáblu a od 



té doby provozovala všecky běžné praktiky čarodějnic; zvláště svým klášter-
ním sestrám - ubohé jeptišky patrně trpěly hysterickými křečemi - začarova-
la démony do těla." Biskup „zmírnil" rozsudek, dodává Scherr, a tak byla 
nejprve uškrcena a pak již jako mrtvá upálena. Sadistické čarodějnické proce-
sy měly své odpůrce i mezi katolickým duchovenstvem. Jedním z nejodváž-
nějších byl jezuita Friedrich von Spee (1591-1635), který připravoval mnoho 
za čarodějnictví odsouzených osob na smrt a byl tak svědkem mnoha lidských 
tragédií na jedné a barbarství inkvizitorů na druhé straně. Proti čarodějnickým 
procesům vydal spis Cautio criminalis (1631), v němž poukazoval na právní 
nesmyslnost čarodějnických procesů, v nichž byla přiznáni k vině vynucová-
na krutým mučením, bez řádných důkazů. Zemřel poté, co pomáhal obětem 
moru. 

Zájem o vysokou magii se stahoval do tajně zakládaných a v tajnosti udr-
žovaných sdružení, či spíše kroužků. To ovšem mělo za následek, že se tyto 
kroužky stávaly obětí četných podvodníků. Mezi ně patří nepochybně dvě 
z nejvýraznéjších postav dějin magie té doby, hrabě Saint-Germain a hrabě 
Cagliostro, o nichž pojednávám podrobněji dále. Pro zájemce o magii jsou 
vydávány četné grimoáry, obvykle značné antidatované se zdůrazněním 
egyptského či hebrejského původu. Některé z nich jsou později prohlašované 
také za dílo „otců jezuitů". Pozoruhodným grimoárem té doby je dílo Abraha-
ma z Wormsu Das Buch der wahren Praktik in der Góttlichen Magie (1458 
a řada dalších vydání, např. Scheibleho z roku 1853), které je v podstatě iden-
tické s Abramelinovou knihou o posvátné magii, kterou v pařížské knihovně 
Arsenalu objevil až na konci 19. stol. Mathers a která se stala proslavenou 
příručkou praktické magie 20. stol. O původu autora Knihy o pravé praktice 
v božské magii a o totožnosti Abrahama z Wormsu a Abramelina se vedou 
spory, jejichž přehled podal J. von Ins (1988), ale zdá se, že to byl skutečně 
žid velmi poučený v kabbale, jak soudí G. Scholem (1925). 

Velkým představitelem vysoké magie, theurgie byl Martines de Pascally 
(1727-1774), údajně portugalského původu, který však žil ve Francii a byl 
již v mládí příslušníkem zednářské lóže v Montpellier. Později však přesíd-
lil do Bordeaux a cestuje po Francii, snažil se přimět tamní zednářské ló-
že k návratu k esoterismu, resp. k jím upraveným esoterním naukám. Nako-
nec však, nenacházeje dost pochopení, byl nucen sám založit Temple des 
Elus Cohen (Templ vyvolených knéží), do kterého přijal několik význam-
ných zednářů. Avšak na začátku druhé poloviny 18. stol. bylo francouzské 
zednářstvi v permanentní krizi (Frick) a také v templu de Pasquallyho v Bor-
deaux vládly neshody a tak jej Pasqually uzavřel. Další činnost Pasquallyho 
v rámci tehdejšího francouzského zednářstvi je velmi nepřehledná a navíc 
nesouvisí s naším tématem, takže se posuneme do doby, kdy se poté, co se 
oženil a měl syna, pro stálé rozpory mezi zednáři nakonec rozhodl jít vlastní 
cestou, obklopen skupinou žáků. Jeho sekretářem se stal Louis Claude de 



Saint-Martin a jeho po Saint-Martinovi nejvýznamnéjším žákem Jean Bpt. 
Willermoz. Roku 1772 odplul Pasqually lodí do Port-au-Prince na Haiti, zů-
stal však v písemném spojení s několika svými žáky, mezi jinými s Willer-
mozem. 21a dva roky nato však v Santo Domingo zemřel. V rukopise zane-
chal obsáhlé, ale nedokončené dílo, které vyšlo až dlouho po jeho smrti 
(Traité de la réintegration des étres, 1899). V tomto díle je obsažena jeho 
nauka o reintegraci. 

Jeho dopisy žákům jsou velmi významné, protože odhalují, kromě jiného, 
podstatu jeho theurgických operací, které byly součástí zasvěcování, s přes-
nými instrukcemi k theurgickým evokacím. Ty, jak již bylo poznamenáno, 
byly součástí zasvěcování, a to ve dvojí rovině. Pasqually před skupinou 
svých žáků evokoval theurgický „objekt" jako důkaz posmrtného života 
a existence transcendentních bytostí. Tento „objekt", jak jej Pasqually nazý-
val, se projevoval nejčastěji vizuálně jako jiskření anebo jako nezřetelná si-
lueta, někdy též s doprovodnými sluchovými dojmy zvuků a hlasů. Poté byli 
žáci jednotlivě vedeni k tomu, aby sami provedli, po velmi náročných přípra-
vách, takovou evokaci. Zasvěcováni Willermoze začalo v srpnu 1768 dopi-
sem, v němž mu Pasqually podává přesné instrukce. Další dopisy na to 
navazují a vedou ho pozvolna k realizaci theurgického aktu. Pasqually je po-
depisoval svým jménem a řádovým titulem „Velký Suverén řádu Elus Co-
hen". Na přípravnou fázi operace byly kladeny tyto požadavky: 

- přísná dieta s občasnými půsty; 
- denní modlitby a rozjímání spojené s určitými rituály ve formě tzv. pros-

ternace; 
- příprava specifického magického kruhu a tzv. „kruhu ústupu"; 
- příprava světel; 
- oblečení bez jakéhokoli kovu, na to se před operací přehodí bílá dlouhá 

říza na límci a dole lemovaná ohnivě červeným pruhem, zdobená zleva 
doprava světle zelenou šerpou, obuv s korkovou podrážkou; 

- dohotovení magického kruhu. 
Prosternace je pozice, v níž subjekt leží břichem na zemi a s rozpaženými 

pažemi. Výše uvedené kroky se týkají přípravné fáze, která trvá tři týdny. Celá 
příprava k operaci trvá rok. Willermozovi se operace zdařila až desátý rok. 

L.C. de Saint-Martin, který byl jedním ze svědků Pasquallyho úspěšné 
evokace „objektu" tuto praxi neakceptoval. Jeho žáci, kteří ho nazývali Ne-
známý filosof, založili na začátku 19. stol. Martinistický řád, který realizuje 
reintegrační program ne-magickou cestou, kterou Saint-Martin pokládal za 
riskantní. Řád, který je rozšířen po celém světě v několika stech lóží a krouž-
ků, má nyní centrum v Paříži. Následovníci Pasquallyho (martinésisté) udržo-
vali exkluzivní řád Vyvolených kněží (Elus Cohen), jehož nejvýznamnéjším 
suverénem (velmistrem) se ve dvacátém století stal theurg Robert Ambelain. 



V současné době je tento řád, který se na krátkou dobu sjednotil s Martinistic-
kým řádem, „uspán". 

V době Pasquallyho činnosti ve Francii existoval tamtéž spolek hermetiků 
zvaný Illuminés ďAvignon, jehož zakladatelem byl benediktinský mnich 
Dom Antonio Joseph Pernety (1716-1801), který však musel uprchnout do 
Pruska, kde se stal členem Pruské akademie véd. V roce 1783 se však vrátil 
do Francie a na panství svého příznivce založil spolek, či lépe řečeno krou-
žek, zvaný Thabor, který pěstoval všechny druhy hermetických věd, včetně 
magie a který se stal evropským centrem hermetických věd až do konce 
18. století. Dom Pernety je autorem dvou vynikajících spisů; oba vyšly popr-
vé roku 1758 a jsou to: Dictionnaire mytho-hermétique a Les fables égyptien-
nes et gréques dévoillées. 

Willermoz pokračoval jako svobodný zednář. Duchovním žákem Pasqual-
lyho se stal německý fdosof Franz von Baader (1823), který rozpraco-
val jeden z klíčů Pasquallyho pojetí reintegrace, zvaný „terreprincipe" 
(princip země): duchovní sféra člověka má vliv „korporizující" (ztěles-
ňující), a tak se jeho konverze ke zdokonalení uskutečňuje „obrácením 
kzemi". To lze v symbolické rovině chápat tak, že se uskutečňuje v di-
menzi, která člověka poutá k zemi, a to jsou jeho pudy; v alchymii tomu 
odpovídá „boj s drakem", který je nutno podstoupit na cestě k zahradě 
Hesperidek, střežené řadou netvorů. V psychurgii je toto „obrácení se 
k zemi" spojeno s vizí „strážkyně prahu", která je hrůzná a na níž mnoho 
adeptů praktické magie ztroskotá, neboť jedním z jejích imperativů je „odvá-
žit se!", což znamená „překročit práh". 

Další významnou postavou dějin magie 18. století byl bavorský státní ra-
da Karl von Eckhartshausen (1752-1803), autor celé řady mystických spisů, 
autor systematického díla o kabbale čísel, ale především vynikajícího, dodnes 
nedoceněného, třísvazkového díla o magii, Aufschlússe zur Magie aus ge-
pruften Erfahrungen (1788-1790). O jeho symbolicky vyjádřených názorech 
na podstatu magie jsem zde již referoval v úvodní části této knihy. Také 
Eckhartshausen pokládal za cíl vysoké magie, kterou jedinou uznával, exalta-
ci, „povznesení ducha" („Geisteserhóhung): „Pravý mágus znamená moudrý 
muž", to je ten, kdo poznal „světlo", které se stalo „teplem" - rozum, který se 
stal vůlí, přičemž rozum je víc než pouhá inteligence, je to inteligence inte-
grovaná s city. Jeho výše uvedené obsáhlé dílo o magii je velmi praktické 
a jakýmsi úvodem k němu je alegorický příběh nazvaný Kostova cesta zasvě-
cením do bílé magie (česky 1924). Eckartshausen, jak nasvědčuje již název 
jeho velkého díla o magii - „z vyzkoušených zkušeností" - byl zřejmě prak-
tikující magik a snad právě proto, že byl také, jak prozrazují jeho další spisy, 
filosof, byl schopen pojednat také o duchovním smyslu a podstatě vysoké 
magie. Kostova alegorická cesta se odehrává ve styku s egyptským esoteris-
mem jako postupná, výše uvedená integrace poznávání a cítění, které mu 



umožňuje posléze dotyk s „prasilami" a „prapříčinami". Je to eticky silně 
akcentované pojetí magie. 

Od dob Agrippy z Nettesheimu nenapsal nikdo tak systematické a obsáhlé 
dílo o ceremoniální magii, jako záhadný anglický lektor magie Francis Barret 
(The Mágus, or celestial intelligencer; being a complete systém of occult phi-
losophy, 1801). O jeho životě není známo nic, ví se snad jen to, že již jako 
mladý muž vyučoval v Londýně magii v kroužku zájemců. Jeho dílo The 
Mágus je patrně učebnicí, která shrnuje jeho učení. Kniha obsahuje tradiční 
doktrínu a metody praktické magie, zasazené do systému hermetických nauk. 
Je zakončena biografií význačných historických představitelů magie. 

Hrabě Saint-Germain 

Mezi nejzáhadnější a nejkurióznější postavy 18. století, které bylo bohaté 
na dobrodruhy všeho druhu, patří Cagliostrův a Casanovův současník „hra-
bě" Saint-Germain. K. Seligmann (1948) soudí, že se nikdy nepodařilo spo-
lehlivé zjistit kým tento člověk byl a odkud pocházel. Mnohé z jeho života 
však zjistil jeho životopisec G.B. Volz (1923), který ve své obsáhlé mono-
grafii o záhadném hraběti snesl množství dobových dokumentů a svědectví 
o jeho vystupování. Saint-Germain, jak se tento nepochybný dobrodruh sám 
nazýval, sám pečlivě dbal na to, aby jeho původ zůstal zastřen tajemstvím. 
Příležitostně se totiž vydával za současníka Ježíše Krista a dovedl barvitě, 
jakoby z osobních zkušeností, líčit zázrak, který se udál při svatbě v Káni 
galilejské, ale stejně barvitě dovedl líčit i život ve staré Babylonii. Tvrdil, že 
jeho stáří nelze počítat na desetiletí, ale na staletí a neváhal i tvrdit, že je stár 
čtyři tisíce let. Tyto fantazie mu sloužily k šíření pověstí, že zná tajemství 
elixíru života, což mělo nepochybně sloužit náboru zákazníků. Byl proto také 
pokládán za zdatného alchymistu a pod jeho jménem proto vyšla celá řada 
bezcenných alchymistických traktátů. Jisté je jenom to, že „hrabě" byl bezo-
styšný podvodník, který se dokázal obratné vetřít do přízně společensky vý-
znamných osob a těžit z toho. Dlouho si zachovával relativně mladistvé 
vzezření a měl podivuhodné znalosti historie, ale i chemie, byl znalcem dra-
hokamů a dávno zapomenutého umění odstraňovat kazy z diamantů. Údajně 
měl velkou sbírku cenných obrazů, virtuózné hrál na cembalo a housle a plyn-
ně hovořil starou řečtinou, latinou, arabštinou, francouzsky, italsky, španěl-
sky, německy, anglicky, portugalsky a prý znal i sanskrt. Vzezřením to byl 
tmavovlasý, štíhlý muž, menší postavy, živých pohybů a uhlazeného vystupo-
vání, vždy přepychově oblečený. Pro své sdílné a kultivované vystupování, 
své znalosti a historky z dávné minulosti byl oblíbeným společníkem a byl 
často zván do vysokých společenských kruhů, kde měl řadu příznivců, zejmé-
na mezi ženami, jimž prý dokázal obratně lichotit a jimž příležitostné nabízel 



svou „omlazující vodu", která, jak 
prohlašoval, je neuvěřitelně drahá. 
Hudební skladatel Rameau, který ho 
poznal v roce 1701 tvrdil, že to byl 
muž asi padesátiletý, ale totéž tvrdili 
i ti, kdož ho poznali o mnoho let poz-
ději. Nicméně tento nesmrtelný muž, 
jak o tom svědčí příslušný záznam, 
zemřel 27. února 1784 (registr zesnu-
lých v kostele sv. Nikolaje v Eckern-
forde, kde byl také pohřben jako „Graf 
von St. Germain und Welldone"). Pro-
cestoval celou Evropu a zemřel poslé-
ze ve Šlesvicko-Holštýnsku jako host 
Karla prince von Hessen, se kterým se 
seznámil v Altoně. Princova manželka 

Hrabě Saint-Germain chtěla v té době prodat pár náušnic. 
Saint-Germain ji požádal, aby mu je 

na pár dnů svěřila. To se stalo a když je znovu nabídla klenotníkovi k prodeji, 
ten tvrdil, že nyní mají mnohem krásnější kameny a nabídl jí za ně dvojnásob-
nou částku. Peníze prý na princi vyžadoval jen proto, aby je mohl rozdat chu-
dým. Princi také svěřil svůj tehdejší věk když přišel do Německa, 88 let. 
Zemřel tedy asi ve věku 92 nebo 93 let. Princi se však také svěřil, že byl 
synem knížete Rakoczyho ze Sedmihradska a jeho první manželky Tokólyo-
vé, ale to bylo spolehlivě vyvráceno (Volz). Ačkoli byl kníže Saint-Germai-
nem okouzlen a vedl sním mnohé filosofické rozhovory, obstaral mu 
ubytování ve starém domě, který kdysi odkoupil od města Eckernforde, kde, 
jak doznává, žil Saint-Germain ve vlhké místnosti, což mu přivodilo těžký 
revmatismus. 

Podle Volze je první polovina života Saint-Germaina zcela nejasná. Pro-
kazatelný je jeho pobyt v Haagu v roce 1735 (J. Cooper-Oakley ve své mono-
grafii o Saint-Germainovi z roku 1912), jakož i v Anglii kolem roku 1744, kde 
byl zapleten do tehdejšího boje o královské následnictví. Vrchol jeho působení 
však představuje Francie, ale není známo, kdy se zde objevil. Již předtím vy-
stupoval v Anglii také jako houslový virtuos a napsal Traktát o hudbě podle 
pravidel zdravého lidského rozumu pro anglické dámy, které milují pravý vkus 
v tomto umění (rukopisný exemplář tohoto traktátu se nacházel v knihovně 
Lobkovického zámku v Roudnici). Své prošlavenosti ve Francii vděčí Saint-
-Germain markýze de Pompadour, která ho uvedla ke dvoru a představila králi 
Ludvíku XV., se kterým rozmlouval o alchymii a který mu dal zřídit alchymic-
kou laboratoř. Později ho pověřil tajným státním posláním v Haagu. Toto zá-
hadné politické poslání se však nějak nezdařilo a Saint-Germain se později 



objevuje v Rusku, ale zprávy o tom, co zde vlastně pohledával se rozcházejí 
a pověsti o jakémsi spikleneckém poslání jsou zpochybňovány. Více podrob-
ností je známo o jeho holandském pobytu. Vystupoval zde pod jménem Sur-
mont a při jedné cestě do Bruselu se seznámil s rakouským hrabětem Karlem 
Cobenzlem, zplnomocněným ministrem pro rakouské Nizozemí. Přes odpor 
kancléře hraběte Kaunitze se Saint-Germainovi podařilo přemluvit hrabě-
te Cobenzla k financování velkého projektu na podnik, který se měl zabý-
vat výrobou barviv. Pokus o tento podnik však skončil velkým krachem, který 
stál rakouského hraběte celé velké jmění. Saint-Germainovy cenné papíry, 
s nimiž u hraběte operoval jako se svým podílem na podniku, se ukázaly bez-
cenné. Celý podnik byl v podstatě Saint-Germainovým podvodem. Další léta 
jsou podle Volze opét nejasná, Saint-Germain se objevuje v Benátkách, Pise 
a v Německu, kde vystupuje pod jménem Welldone. Tentokrát vystupuje jako 
„adept", který bohatým žákům blahosklonně umožňuje získat „zasvěcení" 
v tajných vědách. Objevuje se v Hamburgu, Lipsku a posléze ve Šlesvicku, 
kde umírá. 

Na Saint-Germainův pobyt ve Francii, který, jak už víme, znamenal vrchol 
jeho činnosti, vzpomíná Giacomo Casanova v 5. svazku svých pamětí. Cha-
rakterizuje ho zde jako „proslulého dobrodruha" a „divotvorce", kterému se 
často dařilo blufovat a zejména mást ženy, kterým dokázal lichotit a opatřovat 
různé krášlící prostředky. Král prý mu propůjčil byt v zámku Chambord a sto 
tisíc franků na výstavbu a výbavu laboratoře. Mluví o něm jako o „jedineč-
ném muži, který byl stvořen k tomu, stát se podvodníkem velkého stylu" 
a který vystupoval jako by vlastnil všelék a znal všechna tajemství přírody. 
Zván do nejlepších rodin a společenských kroužků k večírkům a hostinám, 
nejedl a nepil, nýbrž stále mluvil a „s neotřesitelnou jistotou vyprávěl neuvě-
řitelné věci". Ve svém Monologu myslitele, který vyšel v Praze roku 1784, 
krátce po Saint-Germainové smrti, Casanova píše, že Saint-Germain nebyl 
nikdo jiný, než houslista Catalani, který ve Francii a Španělsku vystupoval 
jako Saint-Germain, v Itálii jako hrabě Belmar a v Anglii jako „Marquis de la 
croix noire" („markýz černého kříže") a že vedle velkého hudebníka byl 
i velkým chemikem. 

Jisté je, že se Saint-Germain vyznal ve výrobě barviv, barvení látek, v dra-
hokamech, v hudbě a v historii. Volz si však klade otázku, zda byl také svo-
bodným zednářem a znalcem kabbaly. Poukazuje na to, že v anonymních 
„autentických pamětech hraběte Cagliostra", které vyšly až po smrti Saint-
Germaina, je tento prohlašován za Cagliostrova Mistra, ale toto tvrzení zpo-
chybňuje a zřejmé právem. Avšak skutečný autor těchto pamětí, markýz de 
Luchet, zapřísáhlý nepřítel zednářů, se pokouší o jejich kompromitaci, když 
popisuje groteskní zasvěcovací ceremonii, kterou s manželi Cagliostrovými 
vykonal Saint-Germain. A také v další knize, kterou de Luchet napsal, uvádí 
Volz, vytáhl do boje proti Saint-Germainovi, který se patrně, jak soudí Volz, 



s Cagliostrem nikdy nesetkal. Zda Saint-Germain byl či nebyl svobodným 
zednářem je lhostejné, neboť v jeho dobé bylo svobodné zednářství pro na-
prostou vétšinu lóži již jen politickou záležitostí. Sám se prohlašoval za člena 
jedné zednářské lóže ve Štrasburku. Kabbalistou nebyl zcela určité, nejsou 
0 tom nikde žádné zprávy (Volz). A Schrepferův žák Fróhlich v dopise z roku 
1777 píše, že Saint-Germain „nebyl ani zednář, ani mágus, ani theosof". To 
jsou zřejmě správná zjištění, která umožňují uzavřít, že Saint-Germain byl jen 
obratný podvodník. 

Hrabě Alessandro Cagliostro 

Jedou z nejpozoruhodnéjších postav dějin magie v 18. století byl „božský 
Cagliostro", legenda, která současně reprezentuje jednu kategorii výkonných 
okultistů, dobrodružnost a šarlatánství. Mezi historiky okultismu a okultisty 
samými byly a jsou dosud vedeny spory, zda Cagliostro byl skutečným mis-
trem „tajných věd", či zda to byl pouhý podvodník a zda byl či nebyl totožný 
s osobou Josepha Balsama, sicilského dobrodruha a šarlatána. Existují však 
1 různé podobizny „hraběte Cagliostra": některé ho podávají jako obtloustlé-
ho muže s hrubým obličejem a širokým nosem, busta sochaře J.A. Houdo-
na z roku 1775 (dnes v muzeu města Aix-en-Provence) naopak vyjadřuje 
jeho zduchovnělý zjev. R. Silva (1975), autor velmi objektivní monografie 
o Cagliostrově životě a díle poukazuje na to, že mnoho historických doku-
mentů o Cagliostrovi je falešných, některé byly vyrobeny jeho odpůrci, jiné 
jeho příznivci. Silva sám chtěl „zničit legendu o Cagliostrovi", což se mu, 
zdá se, zdařilo. Historik magie R. Cavendish (1987, česky 1994) pokládá Ca-
gliostra za pouhého podvodníka. S Josephem Balsamem ho ztotožnil již spi-
sovatel Alexander Dumas. J.W. Goethe (1787) na svých italských cestách 
navštívil matku a sestru Josepha Balsama, které žily ve velké chudobě. Poz-
ději (1792) napsal divadelní hru Der Grosskophta, ve které zachytil jednu 
z Cagliostrových afér. Naopak C. Photiades (1932) již ve své příznačně na-
zvané monografii „Životy hraběte Cagliostra" byl přesvědčen o tom, že Josef 
Balsamo a Cagliostro byly dvě různé osoby. Jiný životopisec Cagliostra Marc 
Haven (1912, rozš. vyd.) ponechává otázku vztahu Balsamo-Cagliostro ote-
vřenou, ale byl přesvědčen, že Cagliostro, ať už byl kýmkoli, byl velkým za-
svěcencem a představitelem „vysoké magie". 

Jaká je tedy pravda? Byl Cagliostro, jak se sám nazýval a který popíral svou 
totožnost s Balsamem, skutečný zasvěcenec mocného řádu maltézských rytířů 
(jmenovitě rytíře de Acquino) do tajemství Apokalypsy sv. Jana, kabbaly 
a tajných věd a na žádost svého Mistra, jak tvrdil, převzal jméno Cagliostro, 
nebo to byl pouhý podvodník či muž dvojí tváře. Skutečně se na Maltě, jak 
tvrdil, „zrodil pro duchovní život", nebo to byl jen podvody se živící bonviván 



pyknického typu? Zajímavou charak-
teristiku jeho osobnosti podal pro-
testantský teolog, který se zabýval 
fyziognomickými studiemi, J.K. La-
vater, který Cagliostra osobně poznal 
ve Švýcarsku: „Cagliostro měl pří-
jemné vzezření. Byl středně velký 
a měl velkou hlavu. Ačkoli byl tučný, 
chodil velmi hbitě a pohyboval se 
neklidně po místnosti sem a tam... Ve 
svém nadšení se podobal oduševně-
lému velkému duchu." 

Guiseppe Balsamo se narodil 
2. června 1743 v Palermu na Sicílii 
v prosté rodině. Jeho otec, kovolitec, 
brzy zemřel a zanechal rodinu v chu-
době. Guiseppe byl vychováván 
svým strýcem, který ho později pře-
dal do péče kláštera žebravých mni-
chů v Caltagirone, kde byl svěřen do 
péče bratra-lékárníka, který ho nau-
čil zhotovovat různá farmaka. Avšak 
prováděl zde různé lotroviny, s par-
tou vrstevníků se často pohyboval 
mimo klášter a pokusil se dokonce 
z jistého ziskuchtivce vylákat celé jmění pod příslibem jeho „magického roz-
množení". Posléze z kláštera uprchl. V tomto momentě se osudy Balsama 
a Cagliostra jaksi rozcházejí, neboť podle druhého se po různých dobrodruž-
stvích ocitá na Maltě v péči řádu maltézských rytířů a odtud cestuje za dalšími 
zasvěceními do Konstantinopole, Bagdádu, Smyrny, Aleppa a Káhiry. Podle 
skutečnosti je roku 1786 v Římě již jako Cagliostro ve službách kardinála 
Orsiniho, pro něhož kopíruje významné kresby a malby. Zde se také roku 
1768 oženil se sličnou plavovláskou Lorenzou Felliciani, dcerou kovolitce. 
A zde se také začíná vydávat za mága, znalce „tajných věd" a „vyvolavače 
duchů". Stává se středem pozornosti a za pomoci významných osobností 
a v doprovodu své ženy cestuje do Francie, Španělska, Portugalska a Anglie, 
podporován zejména markýzem de Fontana. V roce 1771 se poprvé objevuje 
v Londýně, kde se do krásné Lorenzy zamiloval bohatý kvaker. Cagliostro to 
údajně využil a po domluvě s Lorenzou byl zamilovaný kvaker „přistižen" 
v její přítomnosti poté, co si odložil již kabát, vestu a paruku. „Podvedený" 
manžel se pak nechal „milencem", který měl strach ze skandálu, finančně 
odškodnit. Brzy na to manželé Cagliostrovi odjíždějí do Francie, ale již na 

Hrabě Alessandro Cagliostro. 



lodi se do půvabné Lorenzy zamiloval francouzský vysoký státní úředník 
Duplessis, který manželům v Paříži zajistil ubytování a uvedl je do vysoké 
společnosti, zahrnuje Lorenzu cennými dary a nevšední pozorností. Lorenza 
v té dobé již začíná vystupovat pod jménem Serafina a ovšem i jako hraběn-
ka. Cagliostro zde pokračuje v šíření svého legendárního života, tvrdí, že své 
dětství strávil v arabské Medině atd. A vydává se ovšem za zasvěcence „taj-
ných věd". Od jeho odjezdu z Londýna do Paříže v roce 1777 začíná jeho 
„cestování Evropou od lóže k lóži" (Silva): říká si Velký Kophta a vydává se 
za představitele staroegyptského svobodného zednářstvi. Do styku se svobod-
nými zednáři přišel již při svém pobytu v Londýně, ale žádná tajemství od 
nich nezískal, protože žádná neuchovávali, byl to spíše spolek humanistů, li-
bujících si v tajemných ceremoniích. Cagliostro vystupuje jako bohatý muž 
s množstvím služebnictva a jako „divotvorce" získává přízvisko „božský" 
(„divino Cagliostro") a Lorenza-Serafina ovšem také jako velmistryně sta-
roegyptského zednářského ritu. Manželé se objevují v Bruselu, Insbrucku, 
Norimberku a jiných evropských městech a jsou štědře podporováni zednář-
skými lóžemi a bohatými okultisty. V Lipsku se seznámili s francouzským 
utečencem, mnichem Domem Pernety, skutečným znalcem hermetismu a kab-
baly a stali se patrně i členy jeho sekty hermetiků. Současně byli členy lóže 
Minerva mit der drei Palmen a seznámili se s neblaze proslulým lipským ka-
várníkem Johannem Schrepferem, který se zabýval nekromancií a později se 
zastřelil. Na svých cestách se seznámili i s pověstným Giacomo Casanovou, 
který se příležitostně zabýval podvody s „magií". S markýzou ďUrfé a svou 
tehdejší milenkou provedl jednu z prvních evropských „sexuálně magických" 
operací. Po krátkém pobytu v pruském Konigsbergu odjíždějí manželé do 
Kuronska a v Mitavé navštěvují koncem února 1779 s doporučením němec-
kých zednářských lóží hraběte von Medem a stávají se jeho hosty. Hrabě je 
zednář a nadšené vítá Cagliostra, velmistra staroegyptského zednářstvi a plu-
kovníka, vystupujícího ve španělských službách. Krátce po příchodu do Mita-
vy se Cagliostro seznámil s dcerou hraběte, provdanou Elisabethou von der 
Recke, která velmi truchlila nad smrtí svého mladšího bratra a toužila po ko-
munikaci s jeho duchem. Z nadšené obdivovatelky Cagliostra se však časem 
stala jeho naprostá odpůrkyně, která své záporné zkušenosti s ním publikova-
la jako naprosté odsouzení jeho charakteru a praktik (1787). Z tohoto spisu, 
který obsahuje i protokoly několika Cagliostrových „magických" operací, 
uvádím dále příklady jeho „vysoké magie". Cagliostro především vyhověl její 
naléhavé touze a provedl několik nekromantických operací, které ji měly pře-
svědčit o možnosti komunikace s duchem jejího mrtvého bratra. 

Operacím bylo vždy přítomno několik členů místní zednářské lóže a samo-
zřejmě E. von der Reckeová. Cagliostro použil jako média chlapce, který byl 
synem jednoho člena lóže - věk tohoto chlapce není uveden. Před operací 
nalil Cagliostro chlapci na levou ruku a hlavu „olej moudrosti" a pomocí 



modlitby ho „zasvětil pro budoucí jasnozřivost". Potom chlapci, který se zdál 
být velmi „rozpálený" nakreslil na ruku a hlavu zvláštní znamení. Pak začala 
vlastní operace, asi za deset minut chlapec zvolal, že vidí svou matku a sestru, 
které byly naživu, přítomny ve svém bytě. Cagliostro se chlapce zeptal co 
dělají a chlapec odpověděl, že se sestra chytá rukou za srdce, jako by ji bolelo 
a za chvíli na to, že se sestra líbá s jeho bratrem, který právě přišel domů. Paní 
von der Recke doznává, že tento první „magický experiment" na ni učinil 
„největší dojem", protože to, co chlapec uváděl, odpovídalo skutečnosti, jak 
bylo potom zjištěno. (Chlapcova sestra se chytala rukou za srdce, protože se 
jí právě v té dobé silně rozbušilo a její bratr se krátce na to neočekávaně vrátil 
domů a políbil ji.) 

Později byl s tímto dítětem proveden ješté další úspěšný „experiment" to-
hoto druhu, při němž šlo o určení místa jisté skryté věci. Mezitím se Caglio-
stro radil se svými nadpozemskými mistry, dělal členům lóže přednášky 
o magii a přijímal jaksi samozřejmě jejich obdiv. Pro další „experimenty" to-
hoto druhu Cagliostro dítě psychologicky připravil dárky a lichocením a su-
gescí, že bude vidět důležité věci. Experimenty samé prováděl tak, že chlapec 
byl sám ve vedlejší místnosti s otevřenými dveřmi do místnosti, kde byli shro-
mážděni členové lóže s Cagliostrem. Nicméně mezi nimi a dítětem byla po-
stavena jakási zástěna. Dítě se opět mělo dívat na dlaň své levé ruky 
a popisovat co vidí. Cagliostro při tom chvílemi mluvil „arabsky", píše paní 
von der Recke s podivem, neboť v rozmluvě s jistým arabistou, profesorem 
z Uppsaly, nebyl Cagliostro mocen arabského slova. Nemohu zde uvádět po-
drobnosti z průběhu těchto experimentů, jisté však je, že dítě podávalo buď 
smluvené odpovědi, nebo odpovídalo na sugestivní otázky, které mu Caglio-
stro kladl, o zcela banálních odpovědích ani nehovoře, či uvádělo naprosto 
nekontrolovatelné vize ze světa duchů. V jednom z dalších experimentů řekl 
Cagliostro svému dětskému médiu: „Jděte do vedlejší místnosti, uvidíte tam 
osobu v dlouhém bílém obleku; řekněte jí, že se tuto noc kolem jedné hodiny 
zjeví a připraví se na to, aby mi svědomitě odpověděla na vše, co se jí ze-
ptám." Dítě odešlo do druhé místnosti, zůstalo v ní chvíli za zavřenými dveř-
mi a po návratu řeklo: „Našel jsem vše, co jste řekl a zařídil vše, co jste 
nařídil." Přihodilo se však to, že se dítě mělo zeptat na jméno ducha a když 
se pak Cagliostro ptal dítěte, zda mu duch své jméno řekl, odpovědělo dítě, 
že nikoli. „Proč?" ptal se Cagliostro a dítě odpovědělo: „Protože je zapo-
mněl." (!) Ve skutečnosti zapomnělo toto jméno dítě, které se je mělo naučit. 
Kromě prvních dvou výše uvedených úspěchů, které byly spíše případem jas-
nozřivosti, byly Cagliostrovy „magické experimenty" v mitavské zednářské 
Loge ďAdoption trapnou fraškou. Přednášky o magii konal členům lóže Ca-
gliostro ve francouzštině, kterou, "jak uvádí paní von der Recke, mluvil velmi 
špatně. Takže členům lóže nepochybně mnohé z Cagliostrovy moudrosti unik-
lo. U většiny členů mitavské lóže si Cagliostro zachoval obdiv a úctu, ale 



někteří mu již přestali důvěřovat a jiní jej zase začali pokládat za černého 
mága. Dočetli se sice ještě v novinách, že španělský vyslanec v Petrohradě 
dementoval zprávy, že by Cagliostro byl ve španělských službách, ale když 
Cagliostro v létě 1780 odjížděl do Varšavy, dostal od mitavských zednářů da-
rem krásný briliantový prsten a 800 dukátů. 

Z Cagliostrova pobytu ve Varšavě zanechal zápisy hrabě Moszynski, který 
asistoval při Cagliostrových experimentech, tentokráte rozšířených i na 
alchymistickou výrobu zlata. Krátce před tím však Cagliostro ještě pobyl 
v Petrohradě, kam ho pozval jeden z jeho obdivovatelů, jistý carský generál. 
Všude, kde se manželé Cagliostrovi zastavili, zakládali lóže staroegyptského 
zednářství a oproti všem dosavadním zednářským zásadám také lóže čistě 
ženské, o něž byl mezi nudící se ženskou šlechtou velký zájem. Tím spíše, že 
o iniciačních ritech kolovaly velmi vzrušující pověsti. Organizaci ženských 
zednářských lóží převzala Lorenza-Serafita. Ve Varšavě byli manželé Caglio-
strovi hosty prince Adama Poninského, který v jednom ze svých sídel dal 
Cagliostrovi zřídit alchymistickou laboratoř. Kromě obvyklých „nekroman-
tických" seancí s dětským médiem zde Cagliostro provedl transmutaci rtuti 
ve stříbro pomocí „pralátky". Smísil rtuť, olovo, zeminu a „rudou pralátku" 
a směs uložil do kelímku, který byl sádrou vzduchotěsné uzavřen a uložen do 
země. Za krátkou dobu nato byl kelímek vyňat a po odstranění sádry v něm 
bylo objeveno ryzí stříbro. Jenže Cagliostro měl tentokrát smůlu, neboť hrabě 
Moszynski po několika dnech našel na smetišti kelímek s původní směsí. 
Původní kelímky, jak se později ukázalo, odhazovala hraběnka Cagliostrová 
a Cagliostro je zaměňoval za kelímky se stříbrem. „Magické" operace pro-
váděl Cagliostro tentokrát s malým děvčátkem, které vystupovalo jako mé-
dium. Jedna z těchto operací vypadala podle záznamu hraběte Moszynského 
takto: 

Cagliostro: „Vidíš anděla?" 
Médium: „Ano." 
Cagliostro: „Nevidíš dva anděly?" 
Médium: „Ano." 
Cagliostro: „Nevidíš tři?" 
Médium: „Ano." 
Tak to pokračuje až k sedmi andělům! 
Pak, po dalších otázkách, Cagliostro vyzývá dětské médium, aby anděla 

políbilo a je slyšet jako by dítě něco líbalo - „ale byla to jeho vlastní paže," 
píše pan hrabě. 

Při laboratorních transmutacích Cagliostro nepříliš obratně zaměnil tyglí-
ky, těch původních, naplněných „prahmotou" se pak zmocňovala hraběnka 
Cagliostrová a v noci je vyhazovala z okna své ložnice na smetiště. Nicméně, 
než jedné letní noci manželé Cagliostrovi z Varšavy doslova zmizeli, byli opět 
bohatě odměněni. O sancta simplicitas! Přes Štrasburk odjížděli do Paříže. 



Silva uvádí, že princ Poninski a hrabě Moszynski nabídli Cagliostrovi velkou 
částku, když zemi opustí. 

Varšavské experimenty znamenaly nicméně počátek Cagliostrova konce. 
Následoval sice ještě triumfální vjezd do Štrasburku - Cagliostro se nyní sna-
žil spíše o šíření pověstí, že je zázračný lékař - a neméně triumfální byl 
i příjezd do Paříže, kde měl Cagliostro mocného příznivce, kardinála Louis-
René Edouarda de Rohan-Guéménée. V Paříži si Cagliostro především upev-
nil pověst „zázračného léčitele" a „dobrodince lidstva", což bylo spojeno 
s nemalými finančními výdaji. Ale pak přišla nešťastná aféra s náhrdelníkem, 
v němž poněkud hysterická hraběnka Jeanne de la Motte obvinila Cagliostra 
ze spoluúčasti na svém podvodu. Vylákala z kardinála de Rohana, který byl 
zamilován do královny Marie Antoinetty velmi cenný náhrdelník jako dar, 
jenž předá královně. Náhrdelník, ze kterého hraběnka de la Motte vyloupala 
diamanty, se ovšem ke královně vůbec nedostal. Než se hraběnka přiznala ke 
svému podvodu, byli manželé Cagliostrovi vězněni v Bastille a i když byli 
posléze obvinění zproštěni a propuštěni z vězení, byli z Francie vypovězeni. 
Tisíce Pařížanů jim sice po nočním propuštění z Bastilly připravily obrovské 
ovace, ale rozhněvaná královna prosadila své a Cagliostrovi museli odjet do 
Anglie. To jim však již byla v patách nenávistná kampaň londýnského listu 
Courrier de 1'Europe (redaktor Ch. Théveneau-de Morande, který byl za tuto 
kampaň placen). Cagliostrova pověst divotvorce je však již silně otřesena, 
ubylo příznivců a přibylo nepřátel. Lóže egyptského zednářství založené ve 
velkých evropských městech, naposledy patrně v Lyonu, prožívají krizi. Je 
zpochybňováno „Cagliostrovo evangelium", jakési vyznání víry Velkého 
Kophthy, stejně jako jeho jakési provolání k francouzskému lidu, v němž pro-
rokuje pád královského rodu Bourbonů (těchto provolání, která vycházela pod 
různými názvy a začínala slovem Mémoires - souhrnné Mémoire pour servir 
á 1'histoire du comte de Cagliostro..., 1786 - byla celá řada). Po vcelku nud-
ném a inaktivním pobytu v Anglii, odjíždí Cagliostro se svou manželkou do 
jámy lvové, do Itálie a posléze do papežského Říma. Zde jsou v prosinci 1789 
zatčeni a uvězněni v Andělském hradě. Následuje inkviziční proces, v němž 
Cagliostrovi nejvíce přitížila výpověď jeho manželky. Cagliostro je jako zed-
nář, čaroděj a podvodník odsouzen k smrti. Na jaře roku 1791 byl však uvěz-
něn v obtížně přístupné pevnosti San Leo v mokvající studené cele, kde brzy 
onemocněl a kde býval za své protesty údajně často bičován a týrán. K odsou-
zení k trestu smrti tehdy stačilo jen členství v lóži svobodných zednářů či 
illuminátů. Když se francouzské vojsko postupující na Řím dostalo v únoru 
1797 do pevnosti San Leo, zjistilo, že Cagliostro je již mrtev a že byl v blíz-
kosti pevnosti pohřben. „Hraběnka" Caglistrová byla vězněna v klášteře San-
ta Appolonia. Cagliostro zemřel'26. srpna 1795 a Lorenza Cagliostrová 
údajně několik dnů potom. Dobrodružný život obou se uzavřel. 



Rosekruciánství 

Od začátku 17. stol. se Evropou šířilo rosekruciánství, hnutí iniciované ur-
čitou legendou, které mělo své kořeny v hermetismu a v kabbale, ale i v křes-
ťanství. Prezentovalo se jako vrchol západního okultního esoterismu, a proto 
dalo podnět k zakládání mnoha rosekruciánských společnosti a lóží, z nichž 
naprostá většina byla nepravých, protože jen předstírala, že jsou dědičkou 
původního rosekruciánství a držitelé jeho tajemství. Rosekruciánství bylo poz-
ději také jedním z podnětů pro rozvíjeni idejí a činnosti lóži svobodných zed-
nářů. Příslušnost k některé rosekruciánské lóži či kolegiu patřila mezi okultisty 
k největší poctě. Dříve, než se budeme zabývat postavením rosekruciánství 
v dějinách magie, je třeba se zabývat problémem rosekruciánství vůbec. 

Etnolog W.-E. Peuckert (1928) se domníval, že rosekruciánství jako spo-
lečnost či organizace vůbec neexistovalo, že to bylo jen duchovní hnutí 
v myslích jedinců, které chtělo pokračovat v luteránské náboženské reforma-
ci. Proto bylo tak úzce spojeno s pansofistickým a zednářským hnutím. Obje-
vitel rosekruciánské „fámy" byl ostatně protestantský teolog Johann Valentin 

Rosekruciánská alegorie 



Andreae (1586-1654), který byl nejen autorem proslulé „Chemické svatby" 
(Die chemische Hochzeit Christiani Rosenkreutz, 1616), ale patrně i obou le-
gendárních prací Fama Fraternitatis des lóblichen Ordens des Rosenkreutzes 
(1614) a Confessio Fraternitatis (1615). Andreae spolu s Janem Ámosem 
Komenským, se kterým se stýkal a dalšími předními protestantskými duchov-
ními, byl příslušníkem pansofistického hnutí, které prostřednictvím poznání 
směřovalo k reformě společnosti. Podle F. Kabeláka (osobní sdělení) je „Che-
mická svatba" nikoli esoterním, ale v symbolech skrytým dílem reformačním. 
Nicméně vedle tohoto pseudo-esoterického hnutí existuje i pravé rosekru-
ciánství, které, jak již bylo naznačeno, navazovalo na esoterní křesťanství, 
neoplatonismus, středověké mystiky, křesťanské kabbalisty a hermetismus. 
V tomto smyslu přinášelo pravé rosekruciánství spíše podněty k rozvíjení 
teoretické či filosofické magie tím, že podávalo určité jednotné pojetí člověka 
a světa, které fenomény magie vysvětlovalo. Největší vliv však mělo na roz-
voj spirituální alchymie. Za nejdůležitější díla vztahující se k problematice 
magie, napsaná pravými rosekruciány, lze pak považovat následující: 

- Fludd Robert: Utriusque Cosmi historia (1619); Philosophia Mossaica 
(1638); 

- Khunrath Heinrich: Amphitheatrum Sapientiae aeternae (1608); 
- Meier Michael: Septimana philosophica (1620); Atalanta fugiens, hoc 

est, Emblemata novae Secretis naturae Chymica (1617); 
- Grosius Heinrich: Magica de Spectris (1656); 
- Welling Georgius von: Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum 

(1735). 
K tomu lze připočíst dílo dominikána, nikoli rosekruciána, Thommase 

Campanelly, autora pověstného Slunečního státu, De sensu rerum et magia 
libri quatuor pars mirabilis occultae philosophiae (1620). Jeden z největších 
rosekruciánů Elias Ashmole (1617-1692) založil oxfordské Ashmole-Mu-
seum, jehož podstatnou část tvoří jeho bohatá knihovna s mnoha vzácnými 
spisy a rukopisy. Dále roku 1646 založil Šalamounův dům, svatyni, inspiro-
vanou dílem Nova Atlantis Francise Bacona z Verulamu. Jeho heslo: „tan-
tum possimus quantum scimus" („můžeme tolik, kolik víme") je v podstatě 
také heslem rosekruciánů, kteří přispěli (zejména shora uvedení) k dokona-
lejšímu pochopení podstaty magie tím, že rozvíjeli esoterní chápání člověka 
a přírody. 

Rosekruciánská legenda, stejně jako hermetistická, je spojena s objevem 
hrobky a rukopisu. V roce 1604 byla údajně objevena hrobka Christiana 
Rosenkreutze a v ní nalezeny nápisy a rukopis díla, které podávají rosekru-
c iánské zasvěcení, tj. tajnou doktrínu. Legendární zakladatel řádu Christian 
Rosenkreutz, který se údajně dožil 106 let, získal na svých cestách po Střední 
Asii zasvěcení, které přivezl do Německa a které pak bylo zvěstováno kroužku 



„hledajících". Z historického hlediska je prokazatelné, že rosekrucián-
ské kroužky existovaly již dávno před rokem 1604, kdy byl otevřen Ro-
senkreutzerův hrob. Sama postava Christiana Rosenkreutze je spíše sym-
bolická, než historická. „Otevřeni hrobu" a nalezení rukopisu, tj. vydání Famy 
Fraternitatis podnítilo zakládání rosekruciánských kroužků v Haagu, Amste-
rodamu, Hamburku, Erfurtu, Benátkách, Londýně (Fludd) a jinde. Spojovalo 
je úsilí o hledání Kamene Mudrců (Filosofického Kamene), který je obecně 
symbolem zdokonalování a tak toto hledání může být interpretováno nejen 
jako zdokonalování jedince, ale i společnosti, což bylo pravým posláním An-
dreaeových „rosekruciánů" a později svobodných zednářů (zdokonalení lid-
stva ve všeobecném bratrství). Zatímco praví rosekruciáni sledovali cestu 
zdokonalování jedince, nepraví vykazovali snahu po zdokonalení lidstva 
a upadli proto brzy do oblasti politiky (svobodní zednáři - jen nemnohé lóže 
tohoto hnutí zůstaly věmé esoternim tradicím původního rosekruciánství, in-
tegraci hermetismu a křesťanství). U svobodných zednářů toho mělo být dosa-
ženo novou religiozitou a demokratizací společnosti. Proto se stali nepřáteli 
katolické církve a monarchií. Podle H. Schicka (1942) vede přímá cesta od 
Andreaeova „rosekruciánství" (náboženského reformismu) ke svobodnému 
zednářství, ačkoli, jak již bylo řečeno, mnoho rosekruciánských spolků pěsto-
valo „hermetické nauky"! „Po celém Německu nacházíme společenství učen-
ců, duchovních a prostých občanů, která se oddávala zkoumání přírody až 
k jejím posledním tajuplným souvislostem a zhodnocení tohoto poznání pro 
rozvoj nové religiozity" (Schick). Jeden z nejaktivnějších rosekruciánských 
kroužků vznikl v Londýně, odkud roku 1723 vzešla také Kniha konstitucí 
„k použití lóží v Londýně", anglikánského pastora a svobodného zednáře 
J. Andersona. V Anglii však vznikala také řada pravých rosekruciánských 
lóží. Z jejich tradice vznikla posléze Societas Rosikruciana in Anglia, která 
veřejně vystoupila roku 1866. Ve Spojených státech ve Filadelfii vznikla první 
rosekruciánská lóže již roku 1694. Zatímco na anglické rosekruciány navázal 
na konci 19. stol. Řád zlatého úsvitu (viz dále), na americké rosekruciány na-
vazovala Randolphova Eulis (viz rovněž dále). Podrobná historie rozvoje ro-
sekruciánství nespadá do tématické oblasti této knihy a pokud k ní má vztahy 
(de Guaitův kabbalistický Řád růže a kříže a další, zmiňuji se o tom dále). 
Nicméně již na tomto místě bych rád poukázal na dvě větve rosekruciánského 
hnutí. 

Zakladatelem první byl americký teosof Spencer Lewis, který roku 1916 
založil v New Yorku řád, vystupující pod zkratkou AMORC (Antiquus Mys-
ticus Ordo Rosae Crucis - Ancient Mystical Order of the Rosy Cross). Jeho 
rozvoj umožnil až roku 1920 finanční podporou bohatý americký obchodník, 
takže se řád rozšířil i do Evropy; nejprve do Francie roku 1921, v Německu 
první pokus o založení sekce (Tránker) ztroskotal a řád zde byl konstituován 
až v roce 1952 v Mnichově (Martin Erler). Dnes má centrum v Baden-Badenu. 



Řád získává členstvo - má několik desítek tisíc členů po celém světě - veřej-
ným náborem a sliby získání mnoha tajemství a mimořádných schopností. 
Svůj původ odvozuje ze staroegyptského esoterismu. Sapienti sat! 

Druhým je holandské Lectorium rosicrucianum (Jan van Rijckenborgh -
van Leene), které vzniklo odštěpením rosekruciánského společenství Maxe 
Heindela (1865-1919 - Carl Louis Heindl), původně teosofa, který žil dlouho 
v USA a zemřel v Evropě, šiřitele „rosekruciánství". Lektorium má být „pra-
vou universální církví". Ve srovnání s amerikanisticky pojatým superspol-
kem AMORC vyvíjí Lectorium méně utilitární činnost osvětovou a Jan van 
Rijckenborgh, který byl až do své smrti velmistrem Lectoria, jehož centrum je 
v holandském Haarlemu, je autorem mohutného díla o hermetismu (německy 
Die Ágyptische Urgnosis, 4. sv., I. sv. 1982) a, kromě dalšího, Elementární 
filosofie moderního Růžového Kříže (česky 1993). 

O magii soudí van Rijckenborgh v posledně uvedeném díle, že „gnostic-
ká", tj. bílá magie „se koná ve službách a v síle Kristovy hierarchie ve pro-
spěch velkého díla lidského osvobození". To je téma, ke kterému se vrátím 
ještě na konci této historické části knihy. Povšimněme si nicméně již teď, že 
zde zaznívá tón, jímž bylo neseno Andreaeovo reformistické „rosekrucián-
ství". Je to pokračování v tradici, v níž se uplatňuje více apelů a deklarací, než 
skutečného vědění. Avšak i to zde nacházíme, když van Rijckenborgh říká, 
že: „Magie svou podstatou není nic jiného než rekonstrukce a využití toho, co 
jsme prapůvodně vlastnili, původní schopnosti." Jde v ni tedy o reintegraci, 
o návrat k „původní osvícenosti", o Meyrinkovo „probuzení" či „bdění". Ved-
le „bílé" a „černé" magie rozeznává van Rijckenborgh ještě „magii šedou", 
provozovanou „na čisté experimentálním základě, nebo když se výsledek 
použije k čistě pozemských účelům". Vymezení smyslu magie zde nachází 
výrazný etický akcent. 

Pravým rosekruciánem, známým především jako alchymista, byl Eugenius 
Philaletha (nar. 1622 - Thomas Vaughan či Vaugham), neoplatonik a kabba-
lista, který roku 1652 pořídil anglický překlad Famy Fraternitatis, ale pojal 
rosekruciánské poselství esoterně jako hledání Filosofického kamene. Magii 
věnoval tri spisy: Antroposophia theomagica, Anima magica abscondita 
a Magia Adamica; všechny vyšly v roce 1650. Za nejdůležitější pokládám spis 
posledně uvedený. Všechny jeho spisy jsou podány velmi temným symbolic-
kým jazykem. Svůj spis Magia adamica uvádí tezí: „Magie je Stvořitelem 
zjevena a do přírody vštípená moudrost... Mágové jako první spatřili Spasite-
le a poznali jej v těle ještě dříve, než se sám zjevil... Byli dětmi proroků a syny 
Umění, jimž byla známa božská tajemství." Magii chápe jako jakousi bož-
skou „fyziku" a jako alchymista vyjadřuje její tajemství jazykem alchymis-
tických symbolů, když hovoří o „živočišné magii". Její podstatou je „sůl" 
(alchymistický symbol živlu země a těla): „Nejprve a především měj u sebe 
sůl, jež okoření tvou nakaženou duši! Za druhé se nauč, čím je sůl země... Pak 



se chop cvičení a zkušenosti, jaký význam mají slova, že sůl je dobrá věc. 
Zkoumej lilii pomocí ohně a vody ohně, abys viděl její poklady... Chceš-li 
dospět k vyšší magii, musíš být nejprve sám osolen. Nikdy plně nepoznáš 
živočišné a rostlinné tajemství, aniž bys poznal tajemstvím minerální, totiž 
pomocí soli země, jež je sice solí a přesto jí není." Philaletha zde naznačuje 
to, co český hermetik Pierre de Lasenic vyžadoval od svých žáků: cvičení 
živlů, které začíná cvičením živlu země. Toto cvičení živlů totiž probouzí 
magické schopnosti transcendentálního ega, otevírá „třetí oko" pro vnímání 
astrálního svéta. „Terra creata est ex aqua" („země je zrozena z vody" - voda 
je symbolem nevědomí). Když adept magie pracuje se svou vodou, která není 
vodou, pak: „Nejprve vyprýští hustá, těžká, sněhobílá voda, nazývaná panen-
ské mléko, jež pochází z jejích prsou; potom vydá ze svého vznešeného srdce 
pravou krev, jež je nebeským ohněm. Pak věnuje tajemný krystal, který má 
větší cenu než všechny drahokamy. Ti, kteří ji dobře znali, praví, že je jedno-
duchá, dvojitá, trojitá, čtverá a paterá. Nazývají ji obecné magnesia, sémé 
svéta, z něhož jsou vytvořeny všechny věci; její zrození je nádherné... Je to 
kámen a přesto žádný kámen, je to bílá guma, voda jejího moře, voda života, 
jež je tak vysoce očištěna a požehnána. Avšak není to voda z oblaků, dešťová, 
studnični voda nebo rosa, nýbrž hlenovitě hustá, trvalá, slaná, suchá a ruce 
nesmáčející, ba roztažlivá, ze solné tučnosti země zrozená voda a její dvojitý, 
prostřednictvím vlivů nebes i země zplozený Merkur a modla je požehnaný 
kámen, jejž nemůže zničit žádný oheň... Je to pravá sůl, avšak nesrovnatelně 
jemná i poněkud řídká a tekutá, ne tak tvrdá a hustá jako obecně extrahovaná 
sůl, není ani žádnou z nich ani z těch, jež připravil člověk. Je to sémě, jež 
příroda sama a bez umělé pomoci extrahuje z oněch elementů... Nyní uvažuj-
te, kde příroda toto sémé poskytuje! Pochází z mužství a v ženství se stává 
dokonalým... Pohleďte jen na zelený kvetoucí klín zemé, jakým je obecným 
příjemcem tohoto elementu! Jak hvězdy, Slunce, Měsíc, vzduch a voda ji 
oplodňují semenem a ohřívají! Nic se přitom neztrácí, neboť lůžkem, hrobem, 
místem odpočinku a koncem všech věci je země, jež byla i jejich matkou, 
všechny věci se opět vrací tam, odkud vzešly, totiž k zemi." Není pochyb 
o tom, když Philaletha dále cituje Orfea, že je to „matka rodící rozmanité věci, 
jež pracuje jak tajně, tak i zjevně, jak v sadech, tak i v odlehlých pouštích...", 
že má na mysli astrální těla bytujících entit. 

Rosekruciáni tematizovali velkého magického činitele, zabývajíce se 
alchymií a magií, neboť je to činitel společný. To zdůraznil i antroposof 
R. Steiner ve svých mnichovských přednáškách z roku 1907. Mluvě zde 
o „rosekruciánské teosofii", věnoval značnou pozornost okultnímu složení 
člověka, které zahrnuje astrální tělo. Rozlišil však tělo fyzické, éterické a as-
trální, které, podle něho, rosekruciáni označovali jako „tělo duševní", zdůraz-
ňujíce, že člověk je má společné jen se zvířaty: „jest v něm to, co jest i ve 
světě zvířecím", tj. pudy a afekty. To je však pojetí, ve kterém má Steiner 



blíže k indickému okultismu než k rosekruciánství, jehož učení o astrálu nej-
lépe vyjádřil Paracelsus: astrální télo mají všechny formy bytí. 

Philaletha používal pro symbolizaci astrálu různé výrazy, jako např. „zá-
kladní vlhkost" (humidum radicale), „semenná voda" (aqua seminalis) a dal-
ší. Všem těmto symbolům je společné, že jsou bytostné, což znamená, že mají 
určité tendence a vykazují určité chování. Philaletha říká: toto „semeno je 
bytost, v níž jsou obsaženy všichni nebeští i pozemští tvorové", přičemž „toto 
prvotní něco bylo jakýmsi druhem mraku či temnoty, jež se srazila z vody 
a tato voda je jediná bytost, jež obsahovala všechny věci", je to „ono nic, 
z něhož bylo stvořeno první oblačné něco či chaos". Astrál je v tomto smyslu 
„prima matena", kterou z rostlin extrahují spagyrikové a která je oživujícím 
principem všech těl. Avšak nejde tu jen o těla fyzická, o organismy, ale i o těla 
psychická či mentální. Philaletha se odvolává na mudrce, kteří pozorovali, že 
„život všech věcí zde dole je hustý vtělený oheň, jenž je uvězněn ve zvláštní 
nespalitelné vzdušné vlhkosti a jenž je odvozen z nebes" a věděli, že „příroda 
má mužskou a ženskou přirozenost" a že je to „velmi červený oheň, který 
pracuje na bílé, těžké a mastné vodě" a dále, že život, jenž je světlem a teplem 
původně vzešel z Boha a vstoupil do chaosu, jejž Zoroaster nazval „prame-
nem všech pramenů, dělohou, jež v sobě obsahuje všechno". Zjišťujeme, že 
astrál je zde označován protikladnými pojmy vody a ohně, což plně odpovídá 
jeho polarizaci, vyjadřované symbolicky dvěma hady Merkurovy hole. Ostat-
ně: „chcete-li se stát mudrci, pak hledejte spíše našeho Merkura," říká dále 
Philaletha, oslovuje tím alchymisty i mágy. Jinak řečeno: pracujte s astrálem 
a v astrálu. Ve svém dalším traktátu pak Philaletha již hovoří o „duši světa" 
(Anima magica abscondita). Tento traktát je klíčový pro poznání vyšší magie 
(theurgie), neboť vypovídá velmi konkrétné o očištění duše (astrálu). 

Jiným pozoruhodným rosekruciánským autorem byl abbé N.P.H. de Mont-
faucon de Villars, který ve svém, dalo by se říci spíše románu, Le Comte de 
Gabalis {ou entretiens sur les sciencs secretes) (1670) popsal svět elemen-
tárních duchů a jejich zvyků a jejich druhy. V mnoha směrech na toto dílo 
kriticky navázal Georg von Welling spisem Opus Mago-Cabbalisticum et 
Theosophicum (1719), které má být, podle autora, instrukcí „zlatým" a „růžo-
vým" křižákům. Pro zájemce o magii je důležitá zejména 4. kapitola, pojed-
návající o „archetypickém světě" (De mundo archetypo) a dále jeho obšírné 
l>ojednání o elementárních živlových bytostech, navazující, jak již bylo po-
znamenáno, na výše uvedené pojednání de Montfaucona de Villars. Dílo opět 
potvrzuje rosekruciánskou teorii astrálu v pasáži, kde von Welling pojednává 
0 hebrejském pojmu „aeš-majim" (Ohnivá voda), jejímž symbolem je hexa-
Hram a jež je „prapůvodem všeho stvořeného". Hexagram („Davidova hvěz-
da") tvoří spojení symbolů vody a ohně (genetická polarita života). 

Za nepravého rosekruciána pokládal F. Hartmann (1924) lipského nekro-
manta Johanna Georga Schrepfera (1739-1774), známého svými odvážnými 



evokacemi, činěnými však z důvodů zištných (jeho jediným cílem, jak se zdá, 
bylo vydělat co nejvíce peněz, píše o něm Hartmann). Kavárník Schrepfer 
vystupoval také pod jménem von Steibach a v paláci knížete Kurlandského 
evokoval ducha rytíře de Saxe. Účastníci seděli v půlkruhu čelem k jevišti 
(místnost, kde se evokace konala, byla soukromým divadlem). Krátce potom, 
co Schrepfer vystoupil na jeviště, zhasla v místnosti všechna světla svící, je-
viště však zůstalo spoře osvětleno a na jeho pozadí se objevila jakási mlha, 
která se začala zhušťovat a nabyla posléze tvar lidské postavy. Když se u zje-
vu vytvořil obličej, kníže poznal svého mrtvého příbuzného a zděšeně vykři-
kl. Duch pak v hrůze strnulému publiku vytkl, že ruší klid jeho hrobu. Kníže 
sebral veškerou odvahu a vykřikl: „Mámení pekla! Jdi zpět, odkud jsi přišel!" 
Duch zmizel a přítomní spatřili Schrepfera, který v černé říze byl ještě bledší 
než jindy. Přítomným řekl, že jen díky jeho silnému zaklínání nejsou všichni 
mrtvi. Později na jednom společném výletě odešel Schrepfer do lesa a zastře-
lil se. Příčinou této sebevraždy však byly patrně velké dluhy, které měl, 
a podvody, které učinil, aby získal u několika osob a bank peněžní půjčky. 

Nepravé rosekruciánství bylo v podstatě hnutím, omezeným na vytváření 
lóží, rituálních sezení a stupňů „zasvěcení", které museli jeho adepti draze 
zaplatit. Mezi tyto „rosekruciány" patřili i hrabě Saint Germain a hrabě Cagli-
ostro, zakladatel „egyptského zednářství". Rosekruciánské zednářství pěsto-
valo jen „chiliastické sny" (Peuckert), snad jen s výjimkou tzv. „striktní ob-
servance" lóže, kterou založil roku 1764 Karl Gotthelf baron von Hund, který 
však původ lóže odvozoval od templářského řádu. 

Obnovitel - Eliphas Lévi 

Francouzští hermetikové nazývají Eliphase Léviho „rénovateur", obnovi-
tel, rozumí se poznávání ztraceného vědění, tj. poznatků hermetických nauk 
a kabbaly. Tyto poznatky byly, až na malé výjimky, do doby Léviho šířeny 
v malých, přísně uzavřených skupinách a teprve Lévi je ve značné míře zpří-
stupnil širšímu okruhu hledajících. Proto je poněkud nepřesně také označován 
za zakladatele moderního okultismu. Doménou Léviho díla byla magie a kab-
bala; k okultismu patří také spiritismus, který Lévi ostře potíral. Svých zásluh 
si byl Lévi vědom a hovoře o tom, co je tajná a posvátná věda, sám poněkud 
neskromně říká: „Časem zapomenuté a ztracené klíče Šalamounovy jsme zno-
vu nalezli a bez námahy jsme otevřeli všechny brány starých svatyň, ve kte-
rých zdánlivé spí věčně mladá a věčně krásná absolutní pravda jako ona 
princezna z pohádek našeho dětství, dlouhou dobu spánku očekávajicí cho-
tě, který ji probudí", avšak doznává přece jen, že „i po tomto našem díle bu-
dou existovat tajemství, ale jen v nekonečných hlubinách". Má tím na mysli 
své klíčové dílo Klíč k velkým tajemstvím (česky 1937), z něhož jsou oba 



uvedené citáty. Eliphas Lévi byl nepochybně největší, skutečně vědoucí zna-
lec magie v 19. století. Podle R. Cavendishe (1974) byl také „nejvlivnější 
osobností v moderním obrození vyšší magie". 

Eliphas Lévi, který příležitostně používal také jméno Zahed, vlastním jmé-
nem Alphonse-Louis Constant se narodil 10. února 1810 v Paříži, ve farnosti 
Saint Louis. Jeho otec měl malou obuvnickou dílnu a bydlel s rodinou v dneš-
ní rue de l'Ancienne Comédie. Od dětství byl výrazně introvertní, „nikdy jsem 
si nehrál s ostatními dětmi", napsal sám o sobě, stával zahloubán stranou. 
Jako šestnáctiletý byl dán do bohosloveckého semináře St. Nicolas du Char-
donnet, potom do semináře v Issy a posléze do „velkého semináře", který byl 
u kostela St. Sulpice v poněkud stísňujícím prostředí, kde vládla velmi ne-
vlídná atmosféra. V této době se Lévi, zasvěcený kněžskému povolání, za-
miloval do mladičké dívky a začal psát básně. V červnu 1836 seminář opustil 
a krátce nato jeho matka spáchala sebevraždu. Rok předtím se stal diákonem 
a katechetou. Po vystoupeni ze semináře se živí kreslením a jako kočující 
herec. Seznamuje se s mladou, rozvedenou Florou Tristanovou, které se říká 
„apoštolka socialismu" a s níž měl patrně intimní poměr. Ta mu diktuje své 
paměti a podněcuje ho k politické činnosti, která vyvrcholila v jeho knize La 
Bible de la Liberté (1841), za níž je postaven před soud a uvězněn na osm 
měsíců. V knize, jak řekl, se obrátil proti společnosti,, jejíž moralisté jsou tak 
hluboce zkaženi". V té době také ilustroval dvousvazkové dílo Les Belles 
Femmes de Paris (1839, 1840), seznámil se s Honoré de Balzacem a spisova-
telem Alphonsem Esquirosem, autorem díla Le Magicien (dva svazky 1838), 
který ho patrně seznámil s magií. Po propuštění z vězení odjel do internace 
v benediktinském klášteře v Solesme. V bohaté knihovně tohoto kláštera se 
seznamuje prostřednictvím patristů s gnózí a s mystikou. Zaujala ho zejména 
Mme Guyon, která, jak napsal, „mu otevřela dveře k tajemství". Solesme, jak 
uvádí, opouští bez peněz, ale s mírem v duši a také, je nutno dodat, s nejlep-
ším vysvědčením svého představeného. Po příjezdu do Paříže navštěvuje 
místního arcibiskupa, ale má mezi klerikály mnoho nepřátel, je považován za 
buřiče. Nicméně se mu podařilo pod jménem Abbé Baucourt (což bylo jméno 
jeho matky za svobodna) působit jako profesor v semináři v Evreux, ale je 
odhalen a zbývá mu jen dělat dozorce v koleji. V té době definitivně opouš-
tí perspektivy kněžské kariéry (dosáhl pouze hodnosti jáhna). Nicméně si 
zachovává své katolické, byť protiklerikální přesvědčení, ale stále kolísá 
mezi náboženstvím a politikou: píše náboženské i politické traktáty a básně. 
V Knize slz (Le livre des Larmes ou le christ consolateur, 1845), stále ještě 
pod jménem Constant, se poprvé zmiňuje o okultismu. V klášterní knihov-
ně se mu dostala do rukou také díla Trithemia, Khunratha, Postela a dal-
ších významných hermetiků. Uplatnil se zde však již vliv jeho přítele Paula 
Augneze (Esquirose). Lévi žije jako „politicky levicově orientovaný bo-
hém" (K.R.H. Frick 1978). V létě 1846 se oženil s mladičkou Marií-Noemi 



Cadiotovou proti vůli jejích rodičů. Tři měsíce potom se Noemi narodil 
syn a později děvčátko, ale obé děti zemřely a manželství trvalo jen sedm let. 
Cadiotová-Constantová se později stala známou sochařkou a znovu se pro-
vdala. Noemi byla jeho velká láska, na niž napsal také řadu básní. S revo-
lučním básníkem Pierre Bérangerem vydal sbírku básní a písní (1845). S abbé 
Mignetem spolupracoval na teologické encyklopedii (Dicctionaire de la li-
térature chrétienne, 1851), ale stále udržuje kontakty s tehdejšími socialisty -
saint simonisty. Své politické názory, na jeho dobu velmi radikální, zahrnující 
např. i názory na postavení ženy ve společnosti, které však byly spíše konzer-
vativní („kněžstvím ženy je mateřství") vyjádřil v knize Le testament de la 
liberté (1848). Psal však také povídky a velmi půvabná, z velké části auto-
biografická, je jeho kniha Čaroděj meudonský (Le sorcier de Meudon, 1864): 
hrdina této novely, meudonský farář je autor sám a Madeleine je jeho Noemi, 
nezapomenutelná žena, která byla kdysi jeho žákyni a kterou si vzal jako 
sedmnáctiletou. 

Na Léviho duchovni vývoj měl velký vliv, kromě již uvedeného přítele, 
který vystupoval pod jménem Esquiros, styk s lordem Bulwerem-Lyttonem 
a zejména pak styk s polským messianistou, matematikem a filosofem Hoene 
Wronskim (1776-1853), který žil jako emigrant v Paříži a který ho nadchl 
nejen pro polskou revoluci, ale zejména jako mysticko-sociální filosof. Svůj 
messianismus chápal Wronski jako nábožensko-filosoficky založený sociální 
reformismus. Lévi v jeho díle shledával také ideje hermetické, které souvisely 
s Wronskiho pojetím „absolutné čisté filosofie". Lord Bulwer-Lytton, před-
stavitel anglického rosekruciánského zednářstvi pozval Léviho k dvěma ná-
vštěvám Londýna a Bulwer-Lyttonova „mysteriózní síla", „vril", inspirova-
la Léviho pojetí „astrálního světla", klíčového pojmu veškerého okultismu. 
Vůbec setkání Léviho s Bulwer-Lyttonem, jeho dvě cesty do Anglie (1854 
a 1861), jakož i přijetí Léviho do Societas rosicruciana in Anglia, což se vše 
dělo z iniciativy Bulwer-Lyttona, mělo velký vliv na Léviho dílo. Kolem roku 
1852 se z Léviho sociálního revolucionáře stal Lévi mág. Roku 1854 vyšlo 
jeho velké dílo Dogme de la haute magie a brzy na to jeho pokračování (sou-
borné Dogme et rituel de la haute magie, 1857). Následovaly: L'Histoire de la 
magie (1860), Le Clef des grands mystéres (1861), díla, která spolu s prvně 
uvedeným reprezentují důležitou trilogii, obnovující veřejný přístup k rekon-
stituované magii, hermetismu a kabbale. Následovalo dílo La science des 
esprits (1865). Posmrtné pak zejména Le mystéres de la kabbale (1910) a Le 
Livre des Splendeurs (1979). Na konci svého života se Lévi také zabýval re-
konstrukcí Šalamounových klíčků a studiem tarotu. Cenné jsou také jeho za-
svěcovací dopisy baronu N.-J. Spedalierimu o vysoké magii z let 1861-1863, 
které byly nejprve otiskovány v časopise Le Voile ďlsis (1921). 

O Lévim se říkalo, že byl především teoretik, ale ve skutečnosti Lévi podnikl 
několik magických evokací, dvě z nich při své návštěvě Londýna. Průběh jedné 



z nich, v níž evokoval pří-
zrak Apollonia z Tyany, je 
vcelku znám. Méně znám 
je případ evokace, kterou 
Lévi podnikl spolu s jis-
tým anglickým knězem 
(Lévi ho označuje jako 
abbé). Kněz ho naléhavě 
žádal o evokaci „duchů 
střední sféry", aby bylo 
zjištěno záhadné onemoc-
nění jisté dámy, která byla 
přítelkyní abbého. Lévi se 
nejprve zdráhal, ale poslé-
ze souhlasil. Předtím, než 
se dostavil do vzdáleného 
příbytku abbého, se spěš-
ně vykoupal a oholil. Evo-
kaci pak provedl v přítom-
nosti abbého a jeho sluhy 
podle klasických předpi-
sů. Jednalo se v podstatě 
o operaci černomagickou, 
neboť byl při ni použit ob-
rácený krucifix, tzv. lin-
gam. Krátce po tom, co 
Lévi provedl zaklínání, se 
vzduch v místnosti stal 
nedýchatelným, měl po-
cit, že je ochromen, ale Eliphas lévi. 
posledními silami rozbil 

odlitkem lingamu okno. Odpověď ducha na otázku, co je příčinou choroby oné 
dámy byla zlověstná, „lpí na tobě krev". Lévi i abbé byli zděšeni, třetí osoba, 
která se účastnila evokace, abbého sluha, ležel v mdlobách. Ale pak abbé po-
chopil smysl odpovědi, když na Léviho tváři spatřil malou zakrvácenou jizvič-
ku, kterou si Lévi způsobil svým spěšným holením. Evokatér na sobě nesmí mít 
ani kapku krve. Abbé se rozhodl, že budou pokračovat za dvanáct hodin, ten-
tokráte evokací „duchů nižší sféry". Lévi šel spát, abbé se dal do příprav. Po-
divuhodné je, jak byl tento abbé k magickým evokacím všech sfér vybaven! Za 
dvanáct hodin vzbudil Léviho a objevil se před ním nyní v černém rouchu s 
oranžovými doplňky, s tarou s lapis lazuli, s olověnými náramky na pažích s 
nápisem Almalek, Aphiel, Zaraphiel a s krátkým mečem. Smrtelně bledý začal 



abbé ve zcela zatemněné místnosti nové zaklínání. Okna byla zastřena černou 
látkou, v místnosti svítilo jen dvanáct svící, nábytek byl zcela odstraněn. Po-
drobnosti uvádět nebudu, nová evokace začala ve jménech Samgabiela, Lility, 
Molocha a Nahémy a byla to tedy evokace již vysloveně černomagická. 
V místnosti se objevil malý plamínek, který tančil z jednoho rohu místnosti do 
druhého, od východu na západ, ale náhle zmizel a na stěně se objevil „ohnivý 
mlok". S chvějícím se hlasem se ho abbé zeptal na příčinu nemoci oné dámy. 
„Batrachos!" řekl mlok dětským hlasem a zmizel. Evokace byla skončena, 
magický kruh zrušen, prostředí očištěno příslušným kuřidlem. Oba evokatéři 
nyní uvažovali, co démonova odpověď znamená. „Batrachos" je řecké slovo 
a znamená žábu. Jeho význam byl identifikován. Znamenal „žabí kouzlo", po-
užívané v černé magii: čaroděj vezme žábu, pokřtí ji jménem člověka, který je 
předmětem očarování a má být proklet; žába je nakrmena hostií a pak se nad ní 
vysloví formule prokletí. Potom je žába zabalena do kousku látky z oděvu 
prokletého jedince a je k ní připojen svazeček jeho vlasů. Pak je tento „balíček" 
zakopán v blízkosti bydliště prokleté osoby, v místech, v nichž se pohybuje, 
obvykle pod práh jejího domu. „Astrální tělo žáby se stane vampýrem a v noci 
bude sát krev oběti." Aby bylo očarování zrušeno, je třeba najít místo, kde je 
mrtvola zvířete zakopána, a spálit ji. Kletba pak postihne osobu, která ji vyslo-
vila. Snad znal náš abbé tak dobře toto kouzlo, že je popsáno v jednom ze spisů 
opata Trithemia. Lévi spěchal k nemocné dámě hledat žabí mrtvolku. Dáma již 
absolvovala poslední pomazání a abychom zkrátili dramatický popis jejího 
stavu, řekneme pouze, že umírala. Nyní se události začaly odvíjet jako v sou-
časném hororovém filmu. Lévi vnikl do místnosti, kde dáma ležela na loži 
a začal horečně hledat kouzelný balíček. Opét zkrátíme popis tohoto hledání, 
při němž Lévi v několika minutách místnost zcela zplundroval a konečně nalezl 
hledané - pod matrací postele, na níž dáma umírala. Uchopil balíček a spěchal 
s ním domů, aby jej spálil. Následuje typický okultistický happy end: po zni-
čení balíčku unavený Lévi usnul a když se druhého dne ráno vzbudil, dostal 
zprávu, že ona dáma „překonala krizi". Druhý den byl celý Londýn překvapen 
zprávou o náhlé smrti známé baletky Marie Bertinové, ale téhož dne zemřela 
zcela náhle jedna příbuzná manžela oné předmětné dámy. Takže konec příhody 
jde poněkud do ztracena. Relata refero - ponechávám na čtenáři, aby posoudil, 
zda si to všechno co bylo shora vylíčeno, slavný mág vymyslel, nebo zda to 
byla skutečnost. 

Vraťme se však ještě k osudům Léviho. Jak soudí jeho životopisci, po své 
primární politické angažovanosti se Lévi kolem r. 1852 stal mágem a po svých 
dvou zájezdech do Londýna a do Eberfeldu r. 1871, kde setrval několik měsí-
ců u své žačky Marie Eberfeldové, žil trvale v Paříži. Nejdříve bydlel na 
Montparnassu, potom v rue de Sévres a posléze na Avenue du Maine, shro-
máždiv kolem sebe několik žáků a stýkaje se s řadou přátel. Kromě již zmíně-
ného Wronskiho měl na Léviho velký vliv v Paříži usedlý „okultní zednář" 



Jean-Marie Ragon (1781-1862) a proslulý hebreista a lingvista A. Fabre 
ďOlivet (1767-1825), velký znalec kabbaly, který byl již v době Léviho pří-
klonu k magii mrtev, ale jehož dílo La langue hébraique restitué (1815), věno-
vané kabbalistickému výkladu prvních článků biblické Genese silně ovlivnilo 
tehdejší a následující generace kabbalistů. Jeho nejlepším francouzským 
žákem byl lyonský zednář Jacques Charrot, nejlepší a oddanou žákyni němec-
ká zednářka Marie Gebhardová, která za ním několik let dojížděla do Paříže, 
dále bratři hrabata Alexander a Konstantin Braničtí a další polský hrabě Jerzy 
Mniszek, který se stal dědicem všech jeho rukopisů. Zvláštní byl vztah mezi 
Lévim a jeho marseillským žákem sicilským baronem Nicolasem-Josephem 
Spedalierim, který se po smrti své manželky s Lévim rozešel, ale vlastnil jeho 
cenné zasvěcovací dopisy, které později vyšly knižně (Cours de Philosophie 
Occulte - Lettres au baron Spedalieri, 1932). Dalším Léviho žákem byl 
martinista Henri Delaage (1825-1882). Dobrými přáteli Léviho byli proslulý 
chiromant hrabě Adolphe Desbarolles, comte ďAutencourt. Dvěma význam-
nými událostmi Léviho stáří bylo odsouzení zázraky činícího proroka Vintra-
se, na jehož krvácejících hostiích rozpoznal satanská znamení a neméně ostré 
odsouzení nejslavnějšího spiritistického média všech dob Douglase Homeho. 
Významným, jedním z posledních děl Léviho, byla jeho rekonstrukce Šala-
mounových klíčků (Clavicules de Salomon, posmrtně 1894). 

Léviho stáří bylo velmi nešťastné: v Paříži se nejprve živil jako „profesor 
magie" (finančně honorované konzultace), postupně však chudí a posléze žil 
v bídě, živil se tím, že na malém vozíku prodával v pařížských ulicích ovoce 
(jižní ovoce mu čas od času posílal baron Spédalieri z Marseille, kde měl 
velkoobchod s ovocem). Kromě toho trpěl Lévi zvětšujícími se bolestmi klou-
bů a nespavostí (noci trávil v lenošce). Jeho zdravotní stav se rychle zhoršo-
val, odpoledne dne 31. května 1875 potom co přijal návštěvu katolického 
kněze - zda se smířil s katolickou církví bylo předmětem sporů - upadl do 
agónie a zemřel. Za účasti malého hloučku svých žáků a příznivců byl pocho-
ván na hřbitově v Ivry. Ale ani tady mu osud nedopřál klidu. Protože jeho 
hrob nebyl vyplácen, byly Léviho pozůstatky roku 1881 exhumovány a ulo-
ženy do hromadného hrobu chudých, takže místo jeho posledního odpočinku 
není dnes známo. Svůj majetek zčásti odkázal chudým a zčásti své sestře. 
Zanechal syna, s nímž se však nestýkal a který ho neznal. Léviho duchovní-
mu žáku markýzi S. de Guaitovi (s Léviho dílem ho seznámil spisovatel Ca-
tulle Mendés) se později podařilo sebrat snad téměř všechny Léviho spisy, 
především ty, které zdědil hrabě Mniszek. Jedno z jeho nejlepších děl, Le liv-
re des Splendeurs, významná kabbalistická studie, však vyšla až roku 1979. 

Léviho obsáhlé dílo, psané exaltovaným jazykem a faktograficky ne 
vždy zcela spolehlivé (jeho Dějiny magie) mělo rozhodující vliv na další vý-
voj světového okultismu, zejména magie, a to především prostřednictvím 
dvou jeho duchovních žáků, Papuse (Encausse) a de Guaity. Ve svém díle, 



jehož nejdůležitéjší částí, ponecháme-li stranou jeho dílo kabbalistické 
(o němž neokultista, ale velký znalec kabbaly G. Scholem prohlásil, že je zce-
la v zajetí smyšlenek), je nauka o „astrálním světle", o klíči k magii, naplnil 
svou tezi, že „tajemství okultních véd je tajemství přírody". Výstižně charak-
terizovala Léviho dílo velká znalkyně mystiky Evelyn Underhillová (1928): 
Lévi našel v magické tradici, kterou vyjádřil prostředky současného myšlení 
„adekvátní teorii světa a pravidla praktického života" - Lévi sám své dílo 
označil jako „opus hierarchicum et catholicum". Klíč k magii nalezl Lévi 
v „astrálním světle", v životním metafyzickém činiteli, který je současné „pa-
mětí svéta" a který je formován také silou vůle a fantazie (kterou Lévi nazý-
val „okem duše"). Další klíčovou tezí Léviho bylo, že „analogie je klíčem 
ke všem tajemstvím přírody". Ačkoli se Lévi intezivně zabýval kabbalou, 
svou teorii magie založil především na tradicích staroegyptského esoterismu: 
„Israel uchvátil Egyptu tajemství sfingy. Neuznal však kříže, který již v prvot-
ních symbolech magického Egypta byl klíčem k nebesům" (Lévi). Sfinga 
a kříž jsou mu dvěma velkými symboly esoterismu a „věda starých mágů po-
cfov#nám tajemství osvobození a živé síly vůle". 

Magie jako „přírodní věda" 

Druhá polovina 19. století je poznamenána velkým rozvojem přírodních 
věd, jejichž poznatky jsou založeny především na experimentální metodě, ale 
také dozníváním vlivu mesmerismu, nauky a praxe s „lidským magnetismem" 
(Franz Anton Mesmer 1734-1815) a vlivem pozitivismu, který za základní cíl 
vědy pokládal „pozitivně zjištěná fakta". Toto ovzduší „vědeckosti" pozna-
menalo německého filosofa-kantovce a esoterika Carl du Přela (1839-1899), 
který, kromě velkých spisů o filosofii mystiky a řeckých mystériích, napsal 
také pozoruhodné dvojsvazkové dílo, nazvané tak, že odpovídalo duchu doby: 
Magie als experimentelle Naturwissenschaft (1899). Pokusil se v něm inter-
pretovat úkazy magie v jazyce empiricky evidentních a experimentálně pře-
zkušitelných fenoménů, aby byl práv převládající duchovní atmosféře. Je to 
podivuhodné u člověka, který se zabýval řeckými mysteriemi a musel si být 
vědom toho, že jejich podstata je neverbalizovatelná, že ji nelze dost dobře 
nejen vysvětlit, ale ani popsat konvenčními pojmy. Mezi magické fenomény 
zahrnuje i tehdy velmi populární projevy spiritistických médií. Pokusil se 
vlastně o vytvoření jakési „magické fyziky" a klíčem k ní mu byl „animální 
magnetismus". Jeho o něco mladší současník Eduard Reich, přírodovědec, 
se ve stejném duchu pokusil o „fyziologii magického" (Physiologie des Ma-
gischen, bez data vyd.), a to na základě „magického života duše". Reichův 
pokus o smíření vědy a magie je srozumitelný, klíčovým vysvětlujícím kon-
ceptem je zde duše; magie má blíže k fyziologii než k fyzice, ale záleží na 



pojetí života, které překračuje biologické pojetí a na pojetí duše, které překra-
čuje pojetí konvenční psychologie, která se na konci 19. století utápěla v ab-
straktním atomismu (po vzoru fyziky a chemie hledala atomy psychického 
dění, z nichž by sestavila jeho komplexní projevy). Reichova „fyziologie ma-
gického" je v podstatě určitým druhem metapsychologie, založené na teleolo-
gicky pojatém panpsychismu. 

Du Prel sice hovořil o „magické fyzice", ale jeho pojetí je rovněž spíše 
metapsychologické; magii chápe jako dosud „neznámou přírodní védu" a duši 
rovněž jako přírodní fenomén. Ačkoli du Prel odmítl materialismus jako „cho-
robu" a soudil, že „svět je materialistům problémem fyzikálním a člověk pro-
blémem chemickým", ale „to že nevadí, aby zároveň byli problémem 
metafyzickým", směřuje k přírodovědeckému pojetí magie. To je tím para-
doxnější, když ve svém spisku Záhada člověka (1892) říká, že „přírodovědec-
ká definice věcí týká se vůbec jediné zevnějšku a nikoli podstaty" - v tom je 
důsledný kantovec, rozlišující jevovou stránku věci a její podstatu. Jako pří-
klad uvádí Goethova Fausta, který „by se dal přírodovědecky rozložit na p^-
pír zhotovený z hadroviny a na tiskařskou čerň". Chce-li tedy vytvořit 
přírodovědecké pojetí magie, musí nejprve vytvořit nekonvenční pojetí příro-
dovědy. To lze vytvořit postulováním přírodního činitele, jehož činnost je 
současně objektivně verifikovatelná. Je zřejmé, že zde du Prel směřuje k ra-
cionální (spekulativní) psychologii. Jako oddaný duchovní žák Kanta se to 
snaží podepřít Kantovými psychologickými názory (byl vydavatelem Kanto-
vých přednášek o psychologii) '). Byl přesvědčen o tom, že Kant byl mystik 
a že jeho spis o „snech duchovdidcových", který je pokládán za satiru na Swe-
denborgovO visionářské duchařstvi, je vyvrácen tím, že „Kant dvacet dva let 
později míval přednášky, v nichž pronášel názory zcela stejné a sice opět při 
příležitosti zmínky o Swedenborgovi, jehož představy nazývá ,vznešené'." 
Nemohu zde jít do podrobností a tak přejdu hned ke klíčovému pojmu, na 
němž je postaveno nejen du Prelovo pojetí magie, ale, podle mého soudu, 
i zcela moderní pojetí magie - ostatně proto zde věnuji du Prelovu pojetí tolik 
pozornosti. Znamená totiž impuls, který zůstal dosud nedoceněn a nerozvinut 
ke škodě teoretické magie, neboť umožňuje její lepší chápání, i když zdaleka 
nikoli vyčerpávající pochopení její podstaty. Tímto klíčovým pojmem, který 
du Prel převzal od Kanta, ale dal mu poněkud jiný, širší obsah, je „transcen-
dentální subjekt" - „duše". Zatímco Kant tento pojem vymezuje apriori daný-
mi poznávacími schopnostmi, tedy vrozenou kognitivní konstitucí, která 
určuje jak člověk vnímá svět a jak myslí (např. v pojmech příčiny a účinku), 
du Prel ho vymezuje šířeji jako nevědomé schopnosti a tendence člověka 
vůbec. Nemyslí tím ovšem nevědomé pocity, představy atd. generované po-
tlačovanými pudovými sklony a vytěsněnými konfliktními zážitky, nýbrž 

') Du Prel K.: Kanťs Vorlesungen uber Psychologie, Leipzig 1889. 



„neznámé síly lidské psychiky", jejichž podstatou je „životní princip v nás". 
„Naše pozemská jevová forma je jen přechodnou formou transcendentálního 
subjektu" (du Prel). Jde tu tedy v podstatě o dvojí: o meta-fyziku a o meta-
psychologii, což se odráží i v rozdělení du Prelovy knihy o magii jako přírod-
ní vědě na „magickou fyziku" a „magickou psychologii". „Magie je neznámá 
přírodní věda. Neznámé síly leží zčásti ve vnější přírodě, zčásti v člověku, 
tomto zmenšeném vesmíru - mikrokosmu... magie je v prvním stadiu nevědo-
mé použití neznámých sil a pak se stává vědomým použitím neprozkouma-
ných sil", dodejme, vnější přírody a transcendentálního subjektu. 

Za oblast, která spojuje známou a neznámou přírodovědu, lépe snad příro-
dovědecky pojatou psychologii, považoval du Prel projevy hypnotismu a za 
typický projev transcendentálního subjektu považoval somnambulismus. Sen 
pak označil za „bránu do temné říše, kde najdeme metafyzické kořeny člo-
věka". Tím byl silné poplaten romantickému názoru o přírodních kořenech 
lidské psychiky, ale na rozdíl od romantiků spatřoval tyto kořeny spíše v „dra-
matickém rozštěpení já" ve snu. Ve svých úvahách o magii se však více blíží 
tomu co bychom mohli označit jako parapsychologické fenomény, než feno-
mény skutečně magické, jako jsou projevy transcendentních bytostí (elemen-
tární duchové, démoni apod.). Jeho teorie transcendentálního subjektu je však 
velmi inspirativní. 

K přírodovědecky orientovaným praktikům magie patřil baron Denis Jules 
Dupotet de Sennevoy (1796-1881), obvykle uváděný jen jako Dupotet nebo 
du Potet. Narodil se v malé vesničce v departementu Yonne jako potomek 
starobylého šlechtického rodu z Burgundska. Po zahálčivém mládí, jak sám 
uvádí ve svém životopise, věnoval se v Paříži „trochu studiím" přírodních 
věd, ale brzy byl zaujat Mesmerovým „živočišným magnetismem" a věnoval 
se pak plně tomuto oboru. Napsal k tomuto tématu řadu menších spisů, jeho 
nejzávažnějším dílem je však spis Odhalená magie (česky 1923, orig. 1875 
Magie Dévoilée - dílo kolovalo dlouho jako rukopis, který prodával autor 
svým žákům). Papus je označuje jako dílo věnující se „analogii mezi magne-
tismem a magií". Obecně je možno Dupotetovo dílo označit jako jeden z prv-
ních pokusů o nástin mentální magie. Pozici Dupotetovi blízkou zaujal v té 
době Louis-Alphonse Cahagnet (1809-1885), známý zejména svými pra-
cemi o magických zrcadlech. Na začátku 19. stol. panoval v Paříži velký 
zájem o „magnetismus" a hypnotismus, experimentovalo se s těmito jevy 
a panovalo heslo „mens agitat molem" („mysl hýbe hmotou"). Po intenziv-
ních studiích a experimentování se Dupotet věnoval roku 1826 vyučování 
mesmerismu jako „chudý a nepatrný profesor, ztracené díté vědy". A sepiso-
val různé kursy o mesmerismu; v Londýně, kde několik let pobýval, vydal 
An introduction to the study of animal magnetism (1838). Postupně dospí-
val k přesvědčení, že „to byl magnetismus, jenž se jevil ve všech faktech při-
pisovaných ďáblu" a že „to byl magnetismus, jenž byl základem, působcem 



a činitelem čarodějnictví". Od tohoto pojetí se pak dostal ke své svérázně po-
jaté „magii". Tradiční magii považoval za „pokrytou hustým závojem pověs-
tí": to, co se kdysi nazývalo „okultní mocí", chápe Dupotet ve své „odhalené 
magii" jako fenomény živočišného magnetismu, somnambulismu a hypnózy. 
Již „knéží Isidini" užívali „magnetického principu" ke „konání svých divů". 
Připouštěl existenci duchů a vypracoval dobré návody k používání magic-
kých zrcadel. 

Pascal Beverly Randolph 

Americký mulat, který se narodil 8. října 1825 v New Yorku jako neman-
želský syn bílého otce, pocházejícího z Virginie, a matky černošky, o níž pří-
ležitostně prohlašoval, kromě jiného, že byla madagaskarskou princeznou. 
Matka mu však ještě jako dítěti zemřela a otec ho ponechal v péči jeho starší 
nevlastní sestry. A tak Randolph prožíval neradostné dětství v newyorských 
„slums", potloukaje se po ulicích. Ve své pozdější, dramaticky koncipované 
autobiografii (Curious life, 1872) uváděl, že měl v sobě kavkazskou krev, 
smíšenou s krví madagaskarské královny. V mládí žil v chudobě a všelijak. 
Již v jeho mládí v Americe doslova propukl spiritismus (média sestry Foxovy 
v městečku Hydesville ve státě New York, 1848) a Randolph vystupoval také 
jako spiritistické médium za honorář („trans speaker"). Začal se však také 
vážné zajímat o okultismus a dostal se do spojeni s bostonskými rosekruciá-
ny. Více se však pohyboval ve společnosti spiritistů, zejména Andrewa Jack-
sona Davise (1826-1909), jednoho z prvních teoretiků „posmrtného života" 
a Johna Murraye Speara (1804-1887). Vydával se také za jasnovidce 
a „spirituálního křesťana", později sám sebe označoval za „exponenta magic-
ky inspirovaného erotismu" a nazýval se „mužem dvou duší". Neměl dobrou 
pověst, byl považován za alkoholika a muže s velmi volnou, zejména sexuál-
ní morálkou, několikrát byl uvězněn. Příležitostně používal doktorského titu-
lu, ale o jeho vzdělání není téměř nic známo. Byl třikrát ženat a zanechal po 
sobě syna (nar. 1874), který se však o otcovo dílo nezajímal. Randolph se 
zastřelil 29. července 1875 v Toledu ve státé Ohio, zcela neočekávaně. Od 
mládí však trpěl depresemi a pověsti, že jeho smrt byla způsobena zpětným 
odrazem v magickém souboji s H.P. Blavatskou, jsou pouhé smyšlenky. 

Podrobně popsal Randolphův život a analyzoval jeho dílo zejména J.P. De-
veney (1997). Randolph byl osobností velmi rozporuplnou. Zanechal po sobě 
pozoruhodné dílo, různého druhu a různé kvality, od beletrie (román Dhoula 
Bel, který vyšel také v českém překladu, novelu Ravalette The Wonderful 
story of, 1863 a další), až po kvazi-vědecká díla (Love: a psychical substance, 
1861; The Grand secret, or physical love in health and disease, 1861; Pre-
Adamite man, 1883) a knihy o různých oborech okultismu (Clairvioance, 



1860; After death, 1868; The Ro-
sicrucians - who and what they are, 
1863; Love and its hidden history, 
1869; The Ansairetic mystery, 
1873; The Mysteries of Eulis, ru-
kopis 1874; Eulis! The history of 
Love, 1874 a další). M. de Naglov-
ska vydala ve francouzském pře-
kladu v Paříži (1931, repr. 1952) 
jeho dílo Magia sexualis (anglicky, 
Sexual Magie až roku 1996). K to-
muto dílu byla přidána i Randolpho-
va práce o magických zrcadlech. 
Právě tímto dílem Magia sexualis 
vstoupil Randolph do povědomí 
okultistů jako jeden z představite-
lů sexuální magie, ačkoli klíčem 
k jeho magickému pojetí sexu, jak 
to u nás rozpoznal již O. Griese, 

— — — jsou jeho teze o ansairetických mys-
tériích. Základní ideu tohoto díla lze 

Pascal Beverly Randolph. vyjádřit Randolphovou větou: „Sex 
je nejsilnější magickou silou příro-

dy." Podrobněji se k Randolphově sexuální magii vracím v příslušné kapitole 
druhé části této knihy. 

Ke svému vrcholnému dílu, ansairetickým mystériím a s nimi související 
společností Eulis, se Randolph, který se považoval za novodobého rosekru-
ciána, dlouho a složitě propracovával. K jeho duchovní krystalizaci přispěla 
řada zahraničních cest a zkušenosti, které při nich získal. Roku 1850 se ocitá 
v Paříži, kde se stýká s baronem Denisem Julesem Dupotetem de Sennevoy, 
představitelem „praktické magie" a s Louisem-Alphonsem Cahagnetem, kte-
rý se specializoval, kromě jiného, na práci s magickými zrcadly. Dále se zde 
stýká především s mesmeristy. Roku 1856 pobývá v Egyptě a v Sýrii, kde se 
seznamuje se sektou ansairetiků (nussa'irisů), údajně dědiců gnostických se-
xuálních rituálů. Ale jedné noci má pohlavní styk se „snědou pannou arabské 
krve", s níž, jak uvádí, poznal „fundamentální princip bílé magie lásky", ob-
jevil „elixír života" a „stal se mystikem". Nicméně z jeho líčení vyplývá, že 
ona podivuhodná „panna" byla arabská prostitutka. Následující rok je Ran-
dolph již v Londýně, kde se stýká především se spiritisty a s Hargravem Jen-
ningsem, svérázným „fallickým rosekruciánem". Následující rok je opět 
doma v Americe a zpracovává horečně zkušenosti ze svých cest: experimen-
tuje s jasnozrivostí s pomocí hašiše a magických zrcadel - jeho životopisec 



J. P. Deveney ho nazývá „praktickým vizionářským okultistou". V březnu 
1874 zakládá Randolph v Nashvillu (stát Tennessee) eulidské bratrstvo (The 
Brotherhood of Eulis). Název byl patrné odvozen z řeckého slova „eolis", 
které znamená „úsvit". V prosinci téhož roku pak obnovil činnost Triplicate 
Order Rosicrucia-Pythianae and Eulis, který vznikl čtrnáct let předtím a měl 
tři stupně zasvěcení: rosekruciánské, pythiánské a eulidské. Randolph se stal 
hlavou řádu s titulem Supreme Grand Hierarch. Náplní činnosti eulidského 
bratrstva byla realizace „sexivního principu Eulidy" („sexive principle of 
Eulis"), který Randolph, mající zálibu ve vyváření termínů, nazýval také 
„sexagyma" či „Mahi Caligua". Blíže o tom pojednávám ve druhé části této 
knihy. Chtěl bych zde však zmínit ještě dva Randolphovy termíny, které 
s činností Eulidy souvisely: „Sialamský spánek", praktikovaný u Indů jako 
„posvátný spánek", v eulidské praxi navozován magickým zrcadlem je zvlášt-
ní stav subjektu, který umožňuje komunikaci s nadzemskými bytostmi, zva-
nými „neridiové". Na Randolphovo eulidské dílo navazoval americký Temple 
of the Rosy Cross (Philadelphia) a Hermetic Brotherhood of Light, jehož po-
kračováním byl anglický řád Hermetic Brotherhood of Luxor (Thomas Henry 
Burgoyne), založený roku 1895, resp. i Fratemitas Hermetica Lucis. 

H.P. Blavatská označila v jednom svém dopise Randolpha za „polozasvě-
cence" („half-initiated") a G. Meyrink, který šířil pověsti o magickém souboji 
Randolpha a Blavatské jej označoval za „malého Cagliostra", což je poněkud 
neurčité, neboť Cagliostro byl někým považován za podvodníka, a někým zase 
za zasvěcence. 

Znovuzrození satanismu 

Podrobněji se satanismem zabývám dále. Na tomto místě chci pouze připo-
menout, že tento „melodramatický fenomén moderního života" (E. Maple) se 
historicky objevuje ve vlnách vzdutých úpadkovými jevy ve společnosti, ze-
jména pak určitých společenských vrstev. Ačkoli jeho kořeny sahají hluboko 
do minulosti západní kultury, objevují se v dějinách magie dvě pozoruhodné 
události, charakterizující dva základní typy satanismu. Prvním je satanismus 
jako póza, kryjící sexuální výstřelky blaseovaných individuí, druhým je sata-
nismus jako druh černé magie (satanická magie). Začneme tímto druhým ty-
pem, který je dnes vzácnější. 

Markýza Francoise Athenaise de Montespan, milenka francouzského krá-
le Ludvíka XIV., který se začal věnovat více paní de la Valliere, vyvolal nejen 
žárlivost u markýzy, vyznačující se vysokými společenskými ambicemi, ale 
i obavu o ztrátu výsadního postavení u královského dvora. V kruzích fran-
couzské šlechty té doby byla známa travička a „andélíčkárka" La Voisino-
vá (Catherine Deshayesová), na kterou se dámy ve vysokém společenském 



Obra?, černé mše abbého Guisbourga (neznámý autor). 

postavení obracely v určitých starostech o pomoc, za niž byla ovšem dobře 
zaplacena. La Voisinová byla ochotna přispět nejen provedením potratu nebo 
dodávkou účinného jedu, ale i čarodějnickýmj.mixturami, opatřujícími lásku. 
Ve vážnějších případech byla s to přispět i „účinnějšími metodami", slouže-
ním černé mše, která byla chápána jako magický akt, vystupující jako prostře-
dek dosažení určitého přání. A takové vážné a silné přání měla právě markýza 
de Montespan: přála si, aby jí král věnoval ztracenou pozornost a aby znovu 
získala své výsadní postavení u dvora. Obojí, jak již bylo naznačeno, spolu 
souviselo. Pro sloužení černých mší, jak to vyžadovaly předpisy, musel být 
k dispozici skutečný kněz. La Voisinová měla k dispozici tehdy již sedmdesá-
tiletého abbého Guibourga a nemůže být pochyb o tom, že tento zvrhlý abbé 
nebyl jen k službám markýzy de Montespan. Cavendish uvádí pozoruhodnou 
poznámku, že v období let 1673-1680 bylo do praktikování černých mší za-
pleteno nejméně padesát katolických kněží, především francouzských, kteří 
sloužili černé mše na nahém těle dívek a v průběhu těchto mší s nimi „rituál-
ně" souložili. Byla by to jen poněkud pikantní záležitost, kdyby tyto „mše" 
nebyly provázeny krvavými obětmi, jimiž byli obvykle novorozenci. V urči-
tém okamžiku černé mše bylo oběti proříznuto hrdlo a jeho krev sloužila jed-
nak jako satanická oběť a jednak z ní byly sestavovány magické mixtury. Po 



uvěznění La Voisinové 
(byla popravena v roce 
1680) se u ní našly nejen 
velké zásoby jedů, ale také 
pozůstatky několika de-
sítek takových dětských 
obětí. Abbé Guibourg 
sloužil pro markýzu de 
Montespan několik tako-
vých černých mší, z nich 
nejméně jednu na jejím 
nahém těle a všechny 
provázené krvavými dět-
skými obětmi. Král Lud-
vík XIV. ustavil zvláštní 
soudní tribunál, zasedající 
v sytě červené místnosti, 
který se proto nazýval 
Chambre ardente a v je-
hož čele byl Nicolas de la 
Reynie. Když bylo konání 
černých mší s markýzou 
de Montespan prozraze-
no, byli účastníci těchto 
zvrhlostí roku 1679 posta-
veni před tento tribunál. 
Zjištěné skutečnosti byly 
tak hrůzné, že král nařídil Portrét belgického kněze - satanisty. 
zničit vyšetřovací proto-
koly, ale de la Reynie splnil tento příkaz jen zčásti, a tak se soudní materiály 
z tohoto procesu dochovaly. Vracím se k nim v pasáži o satanismu. 

Druhým typem satanismu byl a je druh v podstatě trapného kultu, který je 
pouhou zástěrkou sexuálních orgií. Historickým příkladem tohoto typu sata-
nismu či pseudosatanismu byl Klub pekelného ohně (Hell-Fire Clube), který 
znalec černých mší H.T.F. Rhodes (1974) nazval výstižně klubem „frustrova-
ných diletantů". Založil jej libertin sir Francis Dashwood (1708-1781) kolem 
roku 1745 v bývalém cisterciátském klášteře v Medmenhan on the Thames 
v Anglii. Později byl přesunut jinam a měl své odbočky i v Londýně a v Dub-
linu. Formálně se zde pěstovalo uctívání ďábla „obscénními ceremoniemi", 
přičemž ceremoniářem byl sám sir Dashwood, fakticky ovšem šlo o pořádání 
sexuálních orgií. „Kněžky" se rekrutovaly z londýnských bordelů a byly 
oblékány jako jeptišky. Ceremonie byla zpestřena opicemi navlečenými do 



kostýmů s rohy, které byly uzavřeny v truhle a v určitém okamžiku byly vy-
puštěny mezi „uctívače ďábla". Jednou to jednoho z „uctívačů", který byl 
špatně o ceremoniálu informován, tak vyděsilo, že téměř zkolaboval. Byl to 
ostatně starší pán jako většina ďáblových ctitelů. Členy klubu byla celá řada 
významných osobností, např. tehdejší ministerský předseda lord of Bute, lord 
Montagu of Sandwich, spisovatel Laurence Stern a další. Jen jeden z nich, 
prominentní politik John Wilkins, byl skutečným uctívačem ďábla. 

Tato historická příhoda není nikterak ojedinělá. Roku 1815 byla v italském 
paláci villa Borghese objevena kaple s šarlatovými a černými stěnami a se 
sochou Satana, kolem níž byly rozestavěny černé svíce. Kaple nepochybně 
sloužila k provádění černých mší. Roku 1966 byla v jednom malém švýcar-
ském městečku objevena sekta uctívačů ďábla, která měla k dispozici zrušený 
kostel, v němž byla vytvořena bohatě vybavená mučíma. Sekta byla objeve-
na, když se dopustila zločinu: v průběhu černé mše byla mučena mladá dívka, 
přivázaná k obrácenému kříži. V tomto případě šlo patrně o skutečný kultovní 
satanismus. 

V pátrání po identifikaci „kanovníka Docrea", jednoho z hrdinů Huysma-
nova románu Tam dole, zjistil Joanny Bricaud (1930), že jedním z předních 
satanistů z konce 19. století byl jistý belgický kněz, který zorganizoval „dé-
monický kroužek mladých lidí", zabývajících se údajně studiem „neznámých 
sil přírody", ve skutečnosti však praktikující hnusnou formu satanismu. Huys-
mans poskytl Bricaudovu příteli jeho fotografii, ale jméno zůstalo utajeno. 
Huysmans tvrdil, že tento kněz, který měl na chodidlech vytetovaný kříž, aby 
po něm mohl šlapat, mu byl předlohou pro jeho satanistů Docra a že byl ja-
kousi hlavou skupiny římských a pařížských kněží, uctívačů Satana. 

Avšak i mezi knězi-satanisty, a to dokonce nejhoršího druhu se nacházeli 
znalci skutečné magie. Byl to např. Antoine Boulan, teolog a známý satanista, 
o němž pojednávám ještě dále. Svědectví o jeho magických schopnostech 
podal spisovatel J.K. Huysmans, který se s Boulanem stýkal a dokonce u něho 
po nějakou dobu v Lyonu pobýval. Hledal u něj poučení o satanismu a je 
paradoxní, že tvrdý satanista Boulan v jednom dopise Huysmansovi napsal: 
„V klíně kléru je satanismus větší, než byste si vůbec mohl myslet. Dám vám 
možnost přesvědčit se o tom. Neboť zdůrazňuji, že dnešní satanismus je uče-
nější a kultivovanější než ve středověku; je vykonáván v Římě stejně jako ve 
Francii, zvláště v Paříži, Lyonu a Chalonu a v Belgii v Bruggách" (zde půso-
bil onen výše zmíněný belgický kněz-satanista). Když se v magickém souboji 
Boulana s de Guaitou, o němž pojednávám dále, Huysmans přidal na Boulla-
novu stranu, napadal de Guaita „magickými fluidy" i Huysmanse a ten se 
obrátil k Boullanovi o pomoc. V jeho přítomnosti pak Boullan ve svém by-
tě v Lyonu sloužil Melchisedechovu mši, která měla de Guaitu zničit, a tak 
znemožnit napadání Huysmanse. V rudé říze s bílo-červenou šňůrou kolem 
pasu přistoupil Boullan k oltáři, který byl v jeho byté instalován a kopíroval 



katolický oltář. Na hrudi mél však obrácený kříž. V místnosti byly přítomny 
dvě jeho jasnovidné asistentky, Thibaultová a Laureová. V okamžiku konse-
krace položil Boullan ruku na Huysmansovu hlavu a Huysmansovu ruku na 
oltář a zvednuv svou druhou ruku zaklínal „mocného archanděla" a potom 
volal opakovaně „Sraz Guaitu!" Když v roce 1891 pobýval Huysmans u Boul-
lana, ten mu předvedl vyslání astrálního těla paní Laureové do Huysmansova 
bytu v Paříži. Popsala přesně zařízení tohoto bytu a tvrdila, že vidí ležet jaké-
hosi muže v Huysmansově posteli. Takovou možnost Huysmans rozhodné po-
přel, ale po návratu do Paříže mu jeho hospodyně žalovala, že jeho sluha po 
dobu Huysmansovy nepřítomnosti spal v jeho posteli. Huysmans věřil v Boul-
lanovy schopnosti a pokládal jej za bílého mága. 

Spiritismus a jeho předchůdci 

O spiritismu pojednávám podrobněji dále. Je to vlastně druh jakési lidové 
nekromancie a byl v podstatě, podle Vesmeho, pěstován již v nejstarších do-
bách. V roce 1848 v severoamerickém městečku Hydesville se objevila dvě 
média, sestry Foxovy, které „rozmlouvaly s duchy" a podnitily obrovský roz-
voj spiritismu, který se rychle šířil po Spojených státech a brzy pronikl i do 
Evropy. Castiglioni soudí, že „spiritismus je bezpochyby formou magie, nebo 
má její podstatné znaky; především je formou ztělesněného přání". Avšak 
drive než vznikl tento lidový spiritismus, existovali jeho předchůdci, kteří se 
zabývali pokusy o komunikaci s duchy zemřelých lidí netradičními metoda-
mi, které lidový spiritismus převzal mnohem později. 

Jedním z těchto předchůdců byl Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) se 
svou teorií světa duchů a komunikace s ním (Theorie der Geister-Kunde, 
1808). Druhým byl lékař Justinius Kerner (1786-1862), který se zabýval stu-
diem somnambulismu a objevil později proslavenou „věštkyni prevortskou" 
(Die Seherin von Prevorst, 1829). Byla to vlastně jeho pacientka, která vyka-
zovala pozoruhodné schopnosti: vizionářské prorocké sny, psychokinetické 
jevy a vidění duchů, které dokázala také materializovat. Jmenovala se Friede-
rika Hauffová, roz. Wannerová a zemřela velmi mladá (1801-1829). Třetím 
předchůdcem spiritismu byl baron Ludwig von Gúldenstubbe (1820-1873), 
který zkoumal projevy duchů zemřelých osob prostřednictvím přímého písma 
(Positive Pneumatologie, 1870): svědkové pozorovali, jak se před nimi a za 
bílého světla vytváří řádky písmen na papíře, které dávaly smysluplný obsah. 
Gúldenstubbe tím dokazoval „realitu světa duchů" (tak zní také podtitul jeho 
výše uvedeného spisu), odvolávaje se na to, že tento jev je popsán již v bibli 
(Daniel V, 5), kde neviditelná ruka píše na stěnu královského paláce. 

Na začátku druhé poloviny 19. století ještě před vznikem spiritismu 
byl vůbec zájem o „svět duchů" značný, např. bernský profesor anatomie 



Maximilian Perty (Realitat magischer Kráfte, 1863 a další spisy), hrabě de 
Eudes Mirville (La pneumatologie: des esprits et des leurs influences flui-
diques, 1863-1865), Gougenot des Mousseaux (La magie au dix-neuviénne 
siecle, ses agents, ses verité, ses mensonges, 1860). 

Významným a výrazným předchůdcem pozdějšího spiritismu, zaměřeného 
na vyvolávání „duchů zemřelých osob" prostřednictvím médií, který se stal 
rozšířeným druhem náboženského sektářství na jedné a pokusem o druh „psy-
chického výzkumu" („psychical research" jako alternativní název pro para-
psychologii) na druhé straně, byl vynikající švédský vědec a vizionář 
Emanuel Swedenborg (1688-1772 - původním jménem Swedberg, roku 1719 
povýšený do šlechtického stavu se jménem Swedenborg). Patřil mezi vý-
znamné, mezinárodně uznávané védce-akademiky s širokou erudicí. Kromě 
řečtiny a latiny ovládal řadu evropských jazyků a psal učená pojednání o ja-
zyku, matematice, geologii, metalurgii (to byl jeho nejvlastnější obor) a do-
konce o anatomii. Jeho dvousvazkové vědecké pojednám Principia Rerum 
Naturalium a jeho rovněž dvousvazkové pojednání o psychologii zvířat, Reg-
num Animale, patřily k nejvýznamnéjším vědeckým spisům své doby. 

Náhle se však u něho projevily vizionářské schopnosti (prorocké sny, vize 
duchů zemřelých osob a andělů, s nimiž rozmlouval) a obrátil se zcela ke 
„světu duchů". Proslavil se tím, že roku 1759 po svém návratu z Londýna, 
když přebýval v Goteborgu, měl v kruhu svých přátel náhle vizi velkého po-
žáru ve Stokholmu, který byl vzdálen několik set kilometrů. Sdělil, kde požár 
vznikl, jak se šíří, jak je zvládáván. Za dva dny nato přišla do Goteborgu zprá-
va o tomto požáru s podrobnostmi, které potvrzovaly Swedenborgovu vizi 
tohoto požáru. Údajně si také přesně předpověděl svou vlastní smrt. Historik 
magie K. Seligmann píše o Swedenborgovi, že to byl „prototyp učence", člo-
věk „metodický, střízlivý, skeptický", který však náhle zažil zjevení a „z prů-
kopníka věd se stal vizionářem", který obcoval s duchy zemřelých a s anděly. 
Napsal knihy o pekle, ráji, nebi a andělích, založil církev Nový Jeruzalém 
a měl velký vliv na učení C. de Saint-Martina a Martineze Pasquallyho. Dnes 
existují po celém světě poměrně početné sekty „swedenborgiánů". Velký zna-
lec jeho díla, baron H. de Geymůller (německy 1936) o něm napsal, že přispěl 
nejen k fenomenologii zjevování duchů, ale také k „doktrinářskému spiritis-... mu . 

Jednu ze svých vizí, která poukazuje na to, že „viděl" i elementály, popsal 
Swedenborg takto: „Jednoho dne se mi zjevily žáby (nebo spíše větší hmyz) 
rozdílných tvarů a sice tak zřetelně, že jsem je viděl, jak přede mnou lezou. 
Brzy se však spojily v hromadu. Potom na sebe vzaly podobu ohně a pukly 
s hlukem, který v mých uších vyvolal dojem prasknutí. Potom bylo místo 
očištěno. To se odehrálo v Londýně v dubnu 1745. Jakýsi druh kouře vychá-
zel z mých pórů, ale na zemi to vypadalo jako velké množství lezoucích čer-
vů" (Adversaria in Libros Veteria Testamenti, sv. II, znovu vyd. 1957). 



Podle Swedenborga „duše jsou duchové, neboť když člověk zemře, stane 
se duchem ... duše je tělem oděný duch ... je svou vnitřní podstatou duchov-
ní". Před stykem se světem duchů, který pokládal za zprostředkující mezi 
bohem a fyzickým světem, však varoval. Na přání svého známého, aby mu 
umožnil styk s duchy, odpověděl, že „je to nejbližší cesta k šílenství". Nicmé-
ně se s duchy stýkal, jak píše, ale nezískal od nich žádné „vyšší poznání", 
neboť nejsou jeho držiteli. Andělé mu nicméně popsali peklo, ráj i život na 
nebesích. 

Velkým odpůrcem Swedenborga byl filosof I. Kant, který proti němu na-
psal pověstný spisek Sny duchovidcovy vyloženy prostředkem snů metafyzi-
ky, jak zní jeho překlad do češtiny z roku 1919. Spis vyšel roku 1766 nejprve 
anonymně a stal se velmi populární pro svou ostrou a sžíravou kritiku „du-
chovidce" Swedenborga, jehož spisy označil Kant za „fantastické vizionář-
ství" a za „zvrácené mudrování". Již v předmluvě Kant uvádí, že „říše stínů je 
rájem fantastů", což je nepochybně velmi výstižné. Podle Kanta: „Pošetilost 
a rozum mají tak neznatelně vyznačené meze, že stěží jednou tou končinou 
dlouho kráčíš, aniž bys někdy do druhé poněkud nezabočil", což je rovněž 
velůmi výstižné. Poukaz na to, že si Kant Swedenborga vážil je mylný. 

Co říci o pravosti Swedenborgových vizí? Byli to skuteční „duchové", nebo 
jen „ideoplasmy" či dokonce pouhé halucinace? Obsah Swedenborgových 
spisů nasvědčuje spíše tomu, že šlo buď o konfabulace, nebo o halucinace. 

Zatímco spiritisté se omezovali pouze na „citování duchů" zemřelých lidí, 
jejich předchůdci rozlišovali několik kategorií duchů, mezi nimi i různé du-
chy mimolidské (např. anděly, ďábly, duchy živlů apod.). Rytíř C.B. di Vesme 
(1898) ve svých obsáhlých dějinách spiritismu ukázal, že jeho historické ko-
řeny sahají do hlubokého pravěku lidstva a že jsou spojeny s obecně rozšíře-
nou vírou v posmrtný život. Lidé pravěkých dob se mrtvých báli a neusilovali 
0 styk s jejich dušemi, spíše se takovému styku bránili. V naivní víře v nebez-
pečí z mrtvých bylo těmto např. svazováním jejich těl a jinak bráněno, aby se 
vraceli do svéta živých a nějak v něm neviditelně a nebezpečně působili. Spi-
ritismus není jen metoda komunikace živých lidí s duchy lidí zemřelých, ale 
1 víra v posmrtný lidský život. V tomto smyslu byl spiritismus vlastně velmi 
rozvinut ve starém Egyptě. Určitá fakta o tom zde již byla uvedena. Výrazné 
spiritistické prvky obsahuje také šamanismus, ať již klasický sibiřský, tak 
i jeho další druhy. Takto široce chápaný spiritismus byl spojen s různými 
představami o posmrtných osudech lidské duše, např. s vírou v putování duší 
(metempsychosa u starých Řeků). Pythagorejci, uvádí Vesme, byli s vykoná-
váním spiritismu tak seznámeni, že byli vysoce udiveni, když někdo tvrdil, že 
ještě nikdy neviděl ducha. 4 

Otřesným jevem, který souvisí se spiritismem jen na první pohled, je vúduis-
tická praktika kříšení mrtvých, kteří se pak pohybují mezi živými jako tzv. 
zombie. Nepříliš spolehlivý reportér různých kuriózních jevů V.B. Seabrook 



(1935) uvádí ze svých pozorování na Haiti, kde jsou zombie vytvářeny, že 
zombie „je lidská mrtvola bez duše, ještě organicky živá, avšak vyvolaná 
z hrobu a začarovaná do mechanické formy života - jsou to mrtvá těla, která 
chodí a jednají a pohybují se, jako kdyby byla živá". Popisuje také chování 
zombií, které pracují na plantážích. Popisuje jak jakýsi starý černoch Joseph 
„vede zástup otrhaných tvorů, kteří se za ním šourali, dívajíce se tupé před sebe 
jako lidé, kráčející v omámení" a „když je pak seřadil k záznamu, stále se ješté 
dívali tupě; s prázdnýma očima, jako dobytek, a když byli tázáni po jméně, 
neodpověděli". 

Fenomén zombií byl dlouho považován za pouhý výmysl, ačkoli se přiho-
dilo několik afér, kdy příbuzní poznali jako zombií někoho ze svých blízkých, 
který měl být již dlouho mrtev a pohřben. Potom však přišly dva zajímavé 
objevy dvou významných etnobotaniků: E. Wade (1985) zjistil, že u zombií 
jde jen o zdánlivou smrt, která předchází jejich vzniku a totéž potvrdil E.W. 
Davies (1986). Nejprve jsou tedy osoby, které mají být zombiemi, uvedeny 
určitými preparáty, v nichž rozhodující roli hraje jistá substance získávaná 
z určitého druhu mořské ryby, do stavu zdánlivé smrti. Pak jsou určitým způ-
sobem pohřbeny, aby se neudusily a krátce na to, obvykle v noci, jsou exhu-
movány. Toxická látka z oněch mořských ryb vyřadí jejich vědomí já a učiní 
z nich jakési psychické automaty bez vůle a vědomí sebe sama. V tomto stavu 
jsou pak využívány k těžkým pracem. Proces vytváření zombií se odehrává 
v rámci vúduistického rituálu zasvěceného baronu Samedimu, který je brán 
jako „pán podsvětí a patron černé magie". Rituál se označuje jako „kouzlo 
aouango". Vúdúisté věří, že lidská duše koexistuje s ,,'ti bon ange", „malým 
dobrým andělem", který se nazývá také „penumbra" a je chápán jako „duch 
vědomí", který může být od duše oddělen, takže se individuum chová jako 
automat. 

Řád orientálního templu 

V Rakousko-Uherském mocnářství byl velmi rozšířen zájem o okultismus, 
bylo zde poměrně hodně osob zabývajících se spiritismem, ale i okultním 
esoterismem, ač zakázáno - i když blahovolně tolerováno - vzkvétalo zde 
hnutí svobodných zednářů a illuminátů, působily zde rosekruciánské kroužky, 
ke konci 19. století hlavně teosofové. Mezi rakouskými okultisty vynikal bo-
hatý vídeňský továrník, zednář a rosekrucián dr. Karl Kellner (1850-1905). 
Továrna se zabývala výrobou chemikálií, Kellner sám výzkumem celulózy, 
k čemuž měl ve své přepychové vile zřízenou soukromou laboratoř. Ideově, 
ale i obchodně byl spřízněn s teosofem a lékařem dr. Franzem Hartmannem, 
s nímž nějakou dobu pobýval i v indickém Adyaru, centru tehdejšího teoso-
fického hnutí. Měl vůbec větší zájem o „světlo z východu", ale byl údajně 



zasvěcen do tajemství černé magie a tantry „levé stezky" (tj. lunární magie) 
Arabem Solimanem ben Aifhou a Indy Bhimou Sen Pratapem a Srí Ma-
hatma Agamya guru Paramahamsa (K.R.H. Frick 1978). Dne 1. září 1901 
spolu s Theodorem Reussem a Heinrichem Kleinem tajně založil ve Vídni 
Rád Orientálního templu (Ordo templi orientis, zkráceně O. T. O.), který měl 
později sjednotit dílčí a různě esotericky orientované skupiny v tehdejším 
Rakousku-Uhersku a do jisté míry i v Německu, zejména v sousedním Bavor-
sku. Theodor Reuss (1855-1923) byl postavou vyslovené mezinárodní, vše-
strannou a velmi činorodou. Pocházel z měsťanské rodiny a vyučil se 
drogistou, ale objevil u sebe pěvecké nadání a néjakou dobu působil jako 
operní pěvec. V souvislosti s tím se seznámil se dvěma zájemci o mystiku 
a okultismus, s hudebním skladatelem Richardem Wagnerem a s jeho obdivo-
vatelem, proslulým bavorským králem Ludwigem II. Ale již jako mladík se 
náhle objevuje v Londýně a stává se zde členem německé (!) zednářské 
lóže Pilger-Loge, kterou zde roku 1779 založil hrabě Johann Daniel Sieg-
fried Leonhardi. To Reussovi otevřelo cestu k celé řadě dalších lóží růz-
ných esoterických denominaci, nacházel se v kontaktu s Johnem Yarkerem 
(1833-1913), tehdy vůbec nejagilnější osobností v prostředí zednářů a okul-
tistů všeho druhu, s Leopoldem Engelem (1858-1931), představitelem illumi-
nátů, s H.P. Blavatskou, později s Papusem, proslulým Aleistrem Crowleyem 
a dalšími. Reuss měl však také záhadné ambice politické, byl členem anglické 
Socialist League, která byla velmi revolučně orientována a v níž působila 
Eleanor Avelingová, dcera Karla Marxe, jíž však byl Reuss odporný. Napsal 
v té době, kdy se příležitostně živil jako novinový dopisovatel a kabaretní 
zpěvák, velmi radikálně laděnou brožuru The matrimonial question from an 
anarchist point of view (1887). K Reussovým osudům se ještě vrátíme. 

Zajímavým způsobem se utvářely osudy Karla Kellnera, jenž se stal ovšem 
hlavou O. T. O., ale který stále existoval jako prisné tajný kroužek, jehož čle-
nem byl i pozdější představitel antroposofie Rudolf Steiner. Na začátku 
20. století Kellner onemocněl záhadnou chorobou a přes veškerou lékařskou 
péči se jeho stav nezlepšoval. Podle osobního sdělení Petra Klímy-Touška byl 
jedním ze svých zasvětitelů vampyrizován. Jeho zdravotní stav se nezlepšil 
ani po dlouhé zahraniční rekreaci a léčbě. Dne 8. července 1905 byl ve své 
laboratoři nalezen mrtev. Tomu však předcházela jiná pozoruhodná událost, 
na níž upozornil G.W. Surya (1924). Za stejné záhadných okolností v této 
laboratoři náhle zemřel mladý laborant, který si stěžoval, že v laboratoři straší 
a podal výpověď. Kellner ho však nějak přinutil, aby zůstal, a po jeho smrti 
pokračoval v práci v laboratoři sám, až do dne své smrti. 

Od roku 1902 do roku 1923 vydávalo vedení O. T. O. časopis Oriflamme, 
který 1. ledna 1904 ve svém „historickém vydání" pod titulem „Skotský ritus 
Memfis a Misraim" přinesl zprávu o sloučení celé řady lóží staroegyptského 
zednářství, které si udržovalo esoterické tradice tohoto hnutí. Ačkoli O. T. O. 



vznikl za vlivů orientální magie a tantry, vykazoval v této dobé také integrač-
ní tendence se západními esoterickými směry. Podle Fricka v něm Reuss za-
stupoval „moderní rosekruciánství v neognostickém smyslu". Reuss po Kell-
nerové smrti převzal vedení řádu O. T. O., ale již následující rok odjel do 
Anglie a setrval tam až do vypuknutí první světové války. Roku 1912 navští-
vil v Londýně Aleistra Crowleyho a obvinil ho z prozrazení „sexuálně-magic-
kých" tajemství řádu Orientálního templu v Crowleyem vydávané revui The 
Equinox, ale v celonočním rozhovoru s ním zjistil, že se k těmto tajemstvím 
Crowley dopracoval sám. Ustanovil ho pak hlavou anglické a irské sekce 
O. T. O. Předtím, roku 1908 zřídil Reuss v Londýně Vysokou školu pro her-
metické vědy, která byla obdobou podobné školy, zřízené v Paříži Papusem 
již roku 1897. V Anglii, ve Francii i v Německu pokračoval Reuss ve sbírání 
titulů esoterických řádů, které byly velmi honosné a v zakládání jejich odnoží, 
např. německé, pokud byl původní řád francouzský, nebo anglické, pokud byl 
německého původu apod. Tak se Reuss sám stal velmistrem berlínské lóže 
Memfis-Misraim, ale také hlavou gnosticko-katolické církve v Německu atd. 
Současně v lednu 1906 provedl reformu O. T. O. a jmenoval se „Suverénním 
generálním velmistrem ad vitam řádu" („Souveráner General-Grossmeister ad 
vitam des Ordens"). Po této reformě, ale prakticky již tři roky předtím byl řád 
otevřen přístupu dalších členů, jimž sliboval vysokou úroveň zasvěcení. To 
mělo deset stupňů, které se od nejnižšího k nejvyššímu nazývaly takto: zkou-
šený (Prúfling), Minerval, Johannis-Maurer (Johanitský zednář), skotský-
Andreas-zednář, rosekrucián-zednář, templář-rosekrucián, mystický templář, 
orientální templář, dokonalý illuminát a Supremus rex (nejvyšší král). Pod-
mínkou přijetí bylo členství v hnutí svobodných zednářů. Nejvyšší „sexuální 
tajemství" byla vyhrazena VII.-IX. stupni zasvěcení. Členy řádu mohli být 
muži i ženy. Současné si řád budoval v časopise Oriflamme svou atraktivní 
legendu („pochází z jednoho prastarého proslulého řádu") a program („přiná-
ší Světlo" a „zdokonalení duchovního vývoje"). 

Jak to však bylo s těmi třeskutými tajemstvími sexuální magie O. T. O.? 
F. King (1973) je později v podstatě téměř všechna zveřejnil a vrátíme se 
k nim ještě v druhé části této knihy v pasáži o sexuální magii. V časopise 
Oriflamme (1912) se o tom říká následující: „Náš řád má klíč, který odemyká 
všechna zednářská a hermetická tajemství, je to učení o sexuální magii, a toto 
učení vysvětluje beze zbytku všechny záhady přírody, veškerou zednářskou 
symboliku a všechny náboženské systémy." Dále se ale hned uvádí, že tato 
tajemství nejsou určena ke zveřejnění v tisku pro širší kruhy, ale vedení řádu 
se rozhodlo „k informaci pravdivě hledajících pozvednout zcela malý cípek 
závoje, který zakrývá naše tajemství". Tímto cípkem byly zasvěcovací listy, 
které měly být příslibem hojivého balzámu na bolestnou platbu členských pří-
spěvků. Z dalších osudů velmistra Reusse poznáme, že zde šlo více o poně-
kud podvodný obchod s tajemstvím - které je vždy dobrým artiklem - než 



o skutečné Světlo. V zasvěcovacích dopisech, ale i v přímé iniciaci se pak jen 
velmi povšechně naznačovalo, že tu jde o staroindickou fyziologii deseti tzv. 
„vayus", tj. fyziologických, resp. anatomických center lidského těla, zvláště 
o šestou „vayu" zvanou „naga", která je centrována v pohlavních orgánech. 
Jistá cvičení pak umožňují „transmutaci této reprodukční energie", což se rov-
ná „božskému aktu" a právě „toto je bílá sexuální magie". Metoda transmuta-
ce a celé toto pojetí bylo analogií probouzení Hadí síly („kundalini"), což 
naznačuje již slovo „naga", které znamená „had". Tuto metodu později velmi 
svérázné, jak uvidíme dále, propracoval Aleister Crowley. Samozřejmě, že 
sex je magický nástroj, ale jako každý nástroj, může být použit k různým 
účelům. To, co později nabízela crowleyánská sekta O. T. O. však v žádném 
případě nebyla bílá sexuální magie. V původní verzi O. T. O. jde o propojení 
tří proudů sexuální magie: tantrického, ansairetického a gnostického (ten je 
Crowleyově magické perverzi nejbližší). 

Hermetický řád Zlatého úsvitu 

Dlouho po svém faktickém zániku na začátku našeho století se stal mezi 
okultisty velmi populární anglický Hermetic ordre of the Golden Dawn, jed-
nak dílem I. Regardieho (1985), který publikoval jeho „magický systém" 
a jednak svým spojením s proslulým Aleistrem Crowleyem. Okultisté milují 
romantické legendy a tou je obestřen i vznik tohoto řádu, ačkoli jeho původ je 
nejasný. Legenda tedy říká, že reverend A.F.A. Woodford (1821-1887), kte-
rý byl členem jedné z četných lóží anglických svobodných zednářů, našel 
v jistém londýnském antikvariátě záhadný rukopis, který předal dvěma čle-
nům anglické rosekruciánské společnosti (Societas Rosicruciana in Anglia) 
dr. W.W. Westcottovi a dr. W.R. Woodmanovi, kteří jej od roku 1887 začali 
luštit a brzy shledali, že patrně nese poznámky Eliphase Léviho, významného 
francouzského hermetika a kabbalisty a že je to rukopis par excellence esote-
rický, ne-li přímo esoterní. Oba byli, kromě jiného, členy spolku The Herme-
tics students of the Shining Light of the Dawn (Hermetičtí studenti Zářícího 
světla úsvitu), který byl založen již roku 1810. Westcott, který se stýkal s H.R 
Blavatskou, kromě toho uveřejnil v anglickém teosofickém časopise článek, 
v němž se označil jako „premonstrátor hermetického řádu Zlatého úsvitu". 
Pojem „Zlatý úsvit" zde již tedy byl historicky dán. V šifrovaném rukopise, 
jehož stáří bylo nejasné, byla uvedena adresa Anny Sprengelové z Norimber-
ka, která zde byla označena jako rosekruciánka. Westcott jí napsal a požádal 
o svolení k založení řádu Zlatého úsvitu, který by pracoval v intencích obje-
veného rukopisu a údajné od ní obdržel svolení. E. Hove (1972) a jiní histo-
rikové tohoto řádu však to považují za Westcottem vytvořenou legendu. 
Meyrink a Birven po „slečně Sprengelové" v Německu marně pátrali, ale 



I. Colquhounová (1975) připouští, že mohla být členkou norimberského rose-
kruciánského templu Licht, Liebe und Leben (Světlo, láska a Život). 

Pravděpodobnější je však následující historický kontext, v němž řád Zla-
tého úsvitu vystupuje jako jisté vyvrcholení anglického rosekruciánského 
hnutí. Existují určité historické souvislosti, které vedou k Johnu Yarkerovi 
(1833-1913), jenž hodné cestoval po světě a měl styky se všemi významný-
mi esoteriky své doby. Kromě toho byl sám členem celé řady okultistických 
a zednářských skupin a lóží. Mimo jiné klíčové, již zmíněné organizace So-
cietas Rosicruciana in Anglia, kterou založil Robet T.W. Little (1840-1878), 
člen zednářské lóže Royal Arch, řádu Asijských bratří a německých rosekru-
ciánských lóži. Ve společnosti anglických rosekruciánů dosáhl nejvyššího 
stupně Supremus Mágus. Spoluzakladatelem této společnosti (dále jen SRiA) 
byl také K.R.H. Mackenzie (1833-1886), který byl žákem „mága" Fredericka 
Hockleye (1808-1885), který patřil k „magické škole" založené pověstným, 
ale neznámým Francisem Barrettem, autorem knihy The Mágus (1801). Mac-
kenzie rovněž mnoho cestoval po světě, žil sedm let v Rakousku a v prosinci 
roku 1861 navštívil v Paříži Eliphase Léviho. Byl velkým znalcem esoteric-
kých véd a jako jeden z prvních šířil v Anglii Tarot. Mackenzieho lóžové 
jméno bylo Baphomet. Členy SRiA byli též H. Jennings (1817-1890), autor 
fallicky pojaté rosekruciánské symboliky (The Rosicrucians, their rites and 
mysteries, 1870) a spisovatel lord E.G. Bulwer-Lytton, který byl čestným čle-
nem stejně jako Eliphas Lévi. Nástupcem Littlea byl lékař dr. William Robert 
Woodman (1828-1891), který se podílel na luštění výše zmíněného záhadné-
ho rukopisu. Od roku 1892 byl velmistrem SRiA druhý luštitel dr. Westcott, 
který měl styky s Th. Reussem, spoluzakladatelem rakouského řádu orientál-
ního templu (O. T. O.). Yarker, který šířil rosekruciánství z jeho klasických 
pramenů (Fludd, Dee) i do USA a mél také styky s martinisty, illumináty 
a swedenborgiány, byl syntetik a snažil se v Anglii sloučit dva rity egyptské-
ho zednářství, francouzský Memfis a italský Misraim, což se posléze podaři-
lo. U spoluzakladatelů řádu Zlatého úsvitu se tedy slévaly syntetizované 
proudy tehdejšího okultního esoterismu, resp. okultního zednářství, které od 
roku 1751 prosazoval německý zednář K.G. von Hund a od roku 1760 fran-
couzský zednář portugalského původu E. Martinez de Pasqually, po něm pak 
od roku 1766 A.J. Dom Pernetty. Také činnost řádu Zlatého úsvitu nese všech-
ny znaky po syntéze (pěstovaly se zde všechny druhy klasických herme-
tických nauk a kabbala) a znaky okultního, resp. esoterického zednářství 
(symbolika řádu, která byla pečlivě propracována). Také počáteční čtyři stup-
ně řádu Zlatého úsvitu (nultý stupeň reprezentoval neophyt), odpovídají 
čtyřem stupňům řádu SRiA naprosto přesně (1° Zelator, 2° Theoricus, 
3°Practicus, 4° Philosophus). 

Řád Zlatého úsvitu se formoval od roku 1880, na veřejnost vystoupil roku 
1889, když dva roky předtím začal vydávat časopis The lamp of Thoth, který 



však veřejně vycházel jen jeden rok. Po Woodmanově smrti roku 1891 
se hlavou řádu stal Westcott, ale brzy na to se faktického vedeni řádu ujal 
Samuel Liddell Mathers (1854-1919), který si také řikal MacGregor a hrabě 
of Glenstrae (Count MacGregor of Glenstrae). Jméno prý převzal od svých 
předků. Původně byl dělostřeleckým důstojníkem, posléze správcem muzea, 
od roku 1877 zednářem, jeho manželka Moina byla sestrou francouzského 
filosofa H.Bergsona. Mathers byl, eufemicky řečeno, osobnost psychicky vel-
mi labilní s výstředním vystupováním a autoritativním založením. Poté co byl 
majitelem muzea pro svou nesnesitelnou povahu vyhozen, byl finančně pod-
porován jeho dcerou, která byla také, ale spíše jen formální, členkou řádu 
Zlatého úsvitu. Mathers spolu s Westcottem a Woodmanem založil roku 1887 
Isis-Urania-Tempel „hermetických studentů Zlatého úsvitu", kde se konaly 
rituální práce řádu. Mathers, který v Londýně překládal do angličtiny Ro-
senrothovo dílo Kabbala denudata, odjel po skončení překladu do Paříže, ale 
brzy se vrátil zpět a sdělil překvapenému Westcottovi a Woodmanovi, který 
krátce potom zemřel, že se prostřednictvím své jasnozřivé ženy Moiny dostal 
v Paříži do kontaktu s Mistry (jsa zřejmě inspirován „mahatmy" H.P. Blavat-
ské, která rovněž tvrdila, že komunikuje s těmito nadpozemskými „duchovní-
mi vůdci"), kteří ho ustanovili hlavou řádu. Tak se posléze z vůle těchto 
Mistrů stal skutečně hlavou řádu, ale od začátku devadesátých let minulého 
století žil převážné v Paříži, kde tentokrát pracoval na překladu Abramelino-
vy knihy o posvátné magii, jejíž rukopis našel v pařížské knihovně Arsenalu. 
Po Paříži se nezřídka pohyboval v jakémsi exkluzivním „skotském kroji" 
a založil zde roku 1894 chrám Ahathoor, spíše jakési komorní divadlo, v němž 
předváděl vlastní kompozice „magických obřadů", vystupuje jako velekněz 
ve svérázné pojatém rouchu s leopardi kožešinou kolem šíje. Žil se svou chotí 
z finanční podpory výše zmíněné dámy až do doby, kdy mu tato další podporu 
pro jeho svárlivou povahu, ale i pro stupňované požadavky, odepřela. Do 
Anglie se až do své smrti již z Paříže nevrátil. 

Zpočátku řád Zlatého úsvitu vzkvétal, jeho členy byla řada významných 
osobností, básník W.B. Yates, spisovatelé Arthur Machen, Algernon Black-
wood a Bram Stoker (autor Drákuly), herečka Florence Farrová (milenka 
G.B. Shawa), významný znalec magických grimoárů, alchymie a dalších 
okultních nauk Arthur Edward Waite a další. Od roku 1897, kdy z řádu vy-
stoupil Westcott, však činnost řádu upadala, Mathers autoritativně „vládl" řádu 
z Paříže. Této krize využil Aleister Crowley, který se stal členem řádu a v roce 
1889 se v Londýně seznámil s Mathersem, který zde právě dokončoval svůj 
překlad Šalamounových klíčků. Velmi čilý Crowley, který měl řádové jméno 
Perdurabo (latinsky vytrvám), rychle postupoval řádovými stupni a byl zde, 
jak píše jeho životopisec J. Symonds (1971) mnohem úspěšnější, než když 
studoval na Trinity College. Když se však obrátil na paní Emeryovou, která od 
roku 1897 zastupovala Matherse, aby ho rituálně uvedla do vyššího stupně, 



rezolutně to odmítla. Rozhořče-
ný Crowley se v lednu 1900 vy-
dal do Paříže, aby mu tento stu-
peň zasvěcení udělil sám Mathers. 
Crowley se v té době nazýval 
Laird of Boleskine a Mathers -
Comte de Glenstrae (což bylo po-
francouzštěné Count of Glenstrae) 
mu toto zasvěcení udělil. Crowley 
se triumfálně vrátil do Londýna, 
ale byl zklamán. Paní Emeryová, 
mezi níž a Mathersem již vlád-
lo v té době značné napětí, tu-
to iniciaci neuznala. Rozzuřený 
Crowley se vrátil do Paříže sdělit 
to Mathersovi. Považoval to za 
vzpouru proti Mathersovi a za 
snahu dosadit na jeho vůdčí místo 
znovu Westcotta. Napsal paní 
Emeryové dopis, v němž prohlá-
sil, že Westcott „nikdy nebyl 
v osobním nebo písemném vztahu 
s tajnými nadřízenými řádu". Paní 

William Wynn Westcott. Emeryová se souhlasem s dalšími 
představenými radu ustavila ko-

mité, které mělo toto obvinění vyšetřit. Když se to Mathers dověděl, ustano-
vení komité zrušil. Intrikán Crowley mu pak nabídl, že získá klíče od „hrobky 
Christiana Rosenkreutze", což byla jakási interní svatyně řádu, kde se vyko-
návaly nejvyšší rituální zasvěcovací úkony. S písemnou plnou mocí od Ma-
therse se vrátil z Paříže do Londýna. Podařilo se mu sice vyměnit klíče od 
hrobky a uzamknout ji, ale také vyvolat bouřlivou reakci paní Emeryové 
a dalších představitelů řádu. Když tito - mezi nimi byl W.B. Yeats - diskuto-
vali o včerejším vpádu Crowleye do hrobky, objevil se ten náhle mezi nimi 
v černém plédu, přehozeném přes hlavu, ramena a hruď, v černé masce, s po-
zlaceným křížem na prsou a s mečem po boku. Pokusili se Crowleyho vyho-
dit, ale ten setrval až do příchodu policie. Uvedenými událostmi krize v řádu 
vyvrcholila: Crowley odejel do Mexika, Mathers byl z řádu vyloučen a jeho 
místo zaujal Yeats, ale již následujícího roku odstoupil a od roku 1901 se řád 
začal štěpit na malé skupiny. Jednou z nich byla skupina s názvem Stella 
Matutina (Ranní hvězda), která měla vytvořit skutečný astrální kontakt 
s „Neznámými nadřízenými" a kterou vedl dr. Robert William Felkin, mající 
úzké kontaky s německými rosekruciány. Malá skupina, která zůstala věrná 



Mathersovi, udržovala jméno řádu, 
který však již prakticky neexistoval. 
Crowley po návratu ze svatební cesty 
z Cejlonu a z Káhiry založil asi v roce 
1907 řád A.'.A.\ (Astrům Argentum -
Stříbrná hvězda). V té době se také 
dostal do konfliktu s Mathersem, kte-
rého obvinil z černé magie. Později lí-
čil své „magické souboje" s Mather-
sem. Jednoho dne pozvala Crowleyho 
na čaj dáma středních let a zatímco 
jej připravovala, uvedla Crowleyho 
do hypnotického stavu. Přepadl ho 
„zvláštní pocit, jakoby ze sna" a když 
otevřel oči, spatřil, že se k němu dáma 
blíží, že je krásná a jemně mu špička-
mi prstů hladí ruce: „Nebyla to již ne-
vzrušující žena pokročilého věku jako 
před několika vteřinami, nýbrž mladá 
dívka vzrušující krásy." Rychle strhl 
svou ruku zpět a začal se zdvořilou konverzací. Nicméně dáma to nevzdala 
a pokusila se ho, vyslovujíc obscénní slovo, políbit na rty, ale Crowley ji za-
držel a udeřil. V tom se zjev ženy změnil, „její vlasy dostaly barvu sněhové 
břečky, její hladká kůže zvráskovatěla, její oči se zkalily... Zmizela dvacetiletá 
žena a přede mnou stála šedesátiletá stará čarodějnice", kterou na něho poslal 
Mathers, napsal Crowley, který zase posílal na Matherse zlé elementály. 

Vedením londýnského templu Isis-Urania pověřil Mathers Edwarda 
Berridge a templu Amen-Ra v Edinburgu Brodie-Innese. Svůj vlastní templ 
Anathoor v Paříži přemístil do jednoho divadla. Podle jeho vzoru vytvořila 
malá skupina osob Thoth-Hermes-Tempel v Chicagu, jiná pak pod jeho vli-
vem vytvořila Societas Rosecruciana in America. Asi dvacet Mathersových 
přívrženců vytvořilo v Londýně řád Alpha and Omega, který vedli výše zmí-
nění Berridge a Brodie-Innes. Po Mathersově smrti v roce 1918 v něm praco-
vala jeho manželka Moina. To však byla poslední stopa kdysi rozkvétajícího 
řádu. 

Řád Zlatého úsvitu, jak ukázali I. Regardie, E. Howe, F. King a další, zane-
chal nicméně přes všechna osobní protivenství, která se v jeho činnosti neblaze 
projevila, pozoruhodnou pozůstalost pro všechna odvětví okultního esoteris-
mu. Máme-li zůstat v oblasti magie, pak to byla Mathersem připravená vydání 
Šalamounových klíčků a Abramelinovy knihy o posvátné magii, ale zejména 
to bylo rozpracování Deeova henochického systému magie a obohacení ma-
gických rituálů o kabbalistické prvky (pentagramatický rituál a další). 



Velká bestie - Aleister Crowley 

O Crowleym jsme již četli v souvislosti s řádem Zlatého úsvitu, ale stojí za 
to vrátit se k této postavě, velmi výrazné, protože její povaha a činnost vy-
světluje mnohé z jejího pojetí magie. Crowley psal o magii, tarotu, astrologii, 
kabbale a drogách, napsal obsáhlý deník, psal i nábožensko-filosofická, 
ovšem i esoterická pojednání, ale napsal i řadu básní a román. Jeho pojednání 
o magii jsou psána těžce srozumitelným jazykem a jsou zatížena specifickou 
terminologií a symbolikou, za níž čtenář sotva tuší jeho metafyzickou sexuo-
logii - podrobně ji analyzuji v následujících pasážích této knihy. Crowley je 
populárním představitelem dnes módní sexuální magie, jejíž pojetí se lépe 
vykazuje v jeho činnosti, než v jeho abstraktních pojednáních. Jeho skandály 
přispěly k lepšímu pochopení jím provozované magie, zejména v jeho paříž-
ském a sicilském období, než jeho literární dílo. 

Crowley se narodil 12. října 1875 v Leamingtonu v okresu Wawickshire 
v Anglii v hospodářsky dobře situované, ale velmi bigotní rodině. Otec, který 
zemřel, když Crowleymu bylo dvanáct let, byl zámožný pivovarník a oba 
rodiče byli příslušníky náboženské sekty „plymoutských bratří", zvláštní od-
nože anglikánské církve. Jeho zbožná matka ho od dětství vychovávala pře-
devším četbou bible (již jako čtyřletý musel hlasitě předčítat biblické pasáže), 
ale vedla ho také k estetické senzibilitě (zabývala se malováním) a učila ho 
hrát šachy tak, že již jako šestiletý v této hře vynikal. Ve školním věku mu 
rodiče obstarali guvernantku a domácího učitele. Od dětství byl Crowley ne-
jen dítě silně emocionálně založené, ale i poněkud tělesně neduživé, trpěl ast-
matickými záchvaty. Proto byl po smrti svého otce poslán do Skotska ke 
svému strýci. V roce 1895 skončil studium chemie v Londýně a zapsal se na 
Trinity College v Cambridge. Zde studoval nejprve zejména filosofii a eko-
nomii - chtěl se věnovat diplomatické dráze - a později klasickou filologii. 
Získal dobré znalosti z oboru přírodních věd, naučil se latinsky, starořecky 
a francouzsky. Překvapoval svými šachovými výkony (zúčastnil se dokonce 
mezinárodního šachového turnaje v Berlíně), ale i několika aférami erotické-
ho druhu. Již jako student napsal a jako soukromý tisk vydal knihu básní, 
hned na to pak další, který byla označena za pornografii. Ale Crowley byl 
také vášnivým horolezcem a na jedné horolezecké túře ve Švýcarsku se se-
známil s jistým chemikem, který v něm prohloubil zájem o okultní nauky 
a v roce 1897 ho seznámil v Londýně s Mathersem. Rok na to, 1898, se Crow-
ley stal členem řádu Zlatého úsvitu a Mathersovým oblíbencem. Pro jeho další 
vývoj v oboru tajných nauk měl značný význam jiný člen řádu, ve velké chu-
době žijící elektroinženýr Allan Bennet (1872-1923), který se velmi inten-
zivně zabýval praktickou magií. Crowley, který v té dobé již žil z poměrně 
značného dědictví po svém otci v Londýně, vzal Benneta k sobě. Také ten 
trpěl astmatem a k jeho „léčení", ale i jako prostředek ke svým magickým 



pokusům, užíval opium, morfium a kokain, narkotika, která byla tehdy volně 
k dostání. A tak učil Crowleyho nejen praktické magii, ale i narkomanii, se 
kterou Crowley později mamě bojoval a které propadl až do konce svého 
života. Bennet později odejel na Ceylon (dnes Srí Lanka) a stal se buddhistic-
kým mnichem se jménem Ananda Metteya. 

Crowleyho studium magie velmi v té době ovlivnila Abramelinova kniha 
0 posvátné magii, kterou přeložil a vydal Mathers. Mezitím rychle postupoval 
v hodnostech člena řádu Zlatého úsvitu. V květnu 1899 získal již stupeň Phi-
losophus a v říjnu téhož roku se rozhodl provést magickou operaci podle 
Abramelina, evokaci svého strážného anděla (o podstatě této operace pojed-
návám v následující části knihy). Aby si pro to vytvořil příznivé prostředí, 
zakoupil v malém skotském městečku Boleskine, blízko jezera Loch Ness 
dům a usadil se zde jako Laird of Boleskine. Byl to jeden z jeho pozdějších 
četných pseudonymů, na něž si Crowley, který zdůrazňoval, že má starý kelt-
ský původ, velmi potrpěl. V té dobé měl již za sebou nejméně jednu magic-
kou evokaci, kterou provedl ve prospěch Bennetova zdraví: evokoval démona 
Buera, který se částečně materializoval. Krátce na to obdržel Bennet peněžní 
obnos, který mu umožnil odjet na Ceylon. Jeho dům v Boleskine, postavený 
na odlehlém místě, mu umožnil, jak vyžaduje návod, vytvořit oratorium na 
terase posypané jemným pískem a na jedné její straně postavit malou chatku, 
kde se během operace měli shromaždovat nebezpeční démoni. Dům v Bole-
skine si Crowley vybral po dlouhém hledání a plně vyhovoval všem podmín-
kám pro magické úkony, které ho očekávaly. Hlídán třemi psy začal s časově 
náročnou magickou operací, ale neustále narážel na četné překážky, ocitl se 
1 v ohrožení života. Chatka a terasa, píše Crowley, se brzy plnily „stínovými 
figurami", démony, které však nebylo možno kontrolovat, plynuli do domu 
a „odpoutávali chaos". Jeho hospodyně již nemohla snést tuto atmosféru 
a jednoho dne beze stopy zmizela, jeho kočí, zapřísáhlý abstinent, propadl 
opilectví... Crowley naplněn hrůzou, ale i jinými, náhle vyvstalými obtížemi 
a povinnostmi - víme již, že měl spory s paní Emeryovou, zastupující Ma-
therse, který pobýval v Paříži - operaci podle Abramelinova ritu nedokončil. 
Oženil se s Rosou Kellyovou a odjel na svatební cestu. Ještě předtím, po ztrá-
tě kontaktu s vedením, či vnitřním kruhem řádu Zlatého úsvitu, odejel do 
Mexika. Na cestě strávil několik dnů v New Yorku. V Mexiku ho morbidní 
zážitek s „mexickou děvkou" inspiroval k napsání dramatu ve verších, Tann-
háuser (jádrem je dialog mezi Venuší a Tannháuserem, který prozrazuje, jem-
ně řečeno, poněkud zvláštní sexuální založení jeho autora). Jeho životopisec 
J. Symonds (1971, 1973) zdůrazňuje tři aspekty Crowleyových psychických 
dispozic: „Neznal žádné zábrany. Žádostivě se vrhal do každého dobro-
družství, které odpovídalo jeho náladě (čím strašnější, tím lepši), a neměl 
žádný strach před šílenstvím... Ke vzrušení potřeboval silný nebo děsivý záži-
tek... potřeboval mexickou dévku s vyžilým obličejem, než mohl napsat 
své verše o Tannhauserovi... Jak ukazuje jeho život, pokoušel se stimulovat 



V H I Í prostředky; je-
ho potřeba fantastických 
dobrodružství byla neu-
kojitelná... Neměl žádnou 
úctu ke svému (nebo jiné-
mu) tělu. Byl si své fyzic-
ké existence sotva vě-
dom. .." S tím lze souhlasit 
jen částečně, své fyzické 
existence si byl Crowley 
vědom až příliš, dokonce 
o ni láskyplně pečoval, 
dopřával si ta nejlepší jíd-
la a nápoje a v mládí velmi 
pečoval o své tělo. 

Avšak sledujme jeho 
další osudy, neboť se blíží 
k vrcholu, z něhož pak už 
jen sestupoval. Ponechá-
me stranou jeho horole-
zecké výkony v Jižní 
Americe a v Asii (Kili-
mandžáro), jeho lov na 
tygry v Indii a putování 

Aleister Crowley. Čínou. Na své svatební 
cestě navštívil na Ceylo-

nu mnicha Benneta a odtud odejel do Káhiry, kde Crowley pro změnu vystupo-
val jako kníže Chioa Khan. Psychicky poněkud labilní manželka Rosa zde 
v jakémsi transu opakovala větu „očekávají tě," a posléze „ten, kdo tě očekává, 
je Horus". Crowley se jí ptal, kdo je Horus, ale nevěděla to. Až při společné 
návštěvě muzea náhle zvolala „Tady - tady je!" Crowley přistoupil k vitríně, na 
niž Rosa ukazovala a tam na dřevěné stéle z období 26. dynastie byl obraz Hóra 
a měl muzejní číslo 666. Crowley strnul, bylo to číslo apokalyptické „bestie", 
vzpomněl si, že ho tak někdy označovala jeho matka. Crowley si uvědomil, že 
jeho manželka je médium a provedl s ní evokaci Hóra, která byla úspěšná. To 
bylo v roce 1904, v němž, podle Crowleyho, po epoše Isidy a Osirida, nastala 
nová epocha Hóra. Prostřednictvím Rosy pak mu bylo sděleno, aby se v určitou 
hodinu objevil v určitém chrámu, kde se mu dostane zvláštního poselství. 
Crowley uposlechl a sedě v onom chrámu, slyšel hlas, který mu diktoval zvěs-
tování nového věku. Bylo to poselství božstva, které se nazývalo Aiwass a toto 
poselství mnohem později vydal jako Knihu zákona, Liber Legis (česky 1991). 
„Tato kniha byla nadiktována v Káhiře ve třech po sobě následujících dnech, 



8., 9. a 10. dubna roku 
1904... Tato Kniha vysvět-
luje Universum," píše v ní 
Crowley, který (nebo přece 
jen Aiwass?) v ní formu-
loval svůj proslulý „the-
lemický zákon" (z řec. 
thelema, vůle), oslňující 
dodnes určitou kategorii 
liberalisticky založených 
intelektuálů, resp. liberti-
nistů: „Čiň co chceš, budiž 
celý zákon!" Zdá se však, 
že to přece jen byl spíše 
Crowley, kdo je autorem 
tohoto zmateného posel-
ství, které podle něho nemá 
být studováno, nýbrž pros-
tě bezvýhradně přijato, ne-
boť je to místy zcela nesro-
zumitelná směs především 
Rabelaise a Nietzscheho, 
naroubovaná na jeho pro-
tikřesťanské smýšlení. Vy-
dával to také za poselství 
Sethovo, boha zmaru, 
nicméně předznamenává 
zmatky doby, které nadešly: krizi demokracie, brutální války, „infantilní kul-
ty", z nichž ovšem nejvýraznější byl ten, který založil Crowley sám sobě, kult 
„Velké bestie", či „Velkého zvířete 666" (později přijal také pojmenování Mega 
Therion, řecky Velké zvíře). „O ty lidské blázny a jejich bolesti se vůbec nesta-
rej !" píše se zde a byla to devíza, kterou Crowley zcela naplnil svůj život. „Také 
se syťte dle libosti a vůle láskou tak, jak chcete, kdy, kde a s kým chcete... Láska 
je zákon, láska řízená vůlí... Zde je holubicí a tam je hadem" a „Rozdrťte 
ztroskotance a slabochy, toto je zákon silných... Buď silný, ó člověče, chtivý 
všech smyslů a rozkoše... Pryč se slitováním: proklejte ty, kdož litují! Zabíjejte 
a mučte; nikoho nešetřte!" Mnohomluvná a exaltovaná póza siláctví, estétství, 
bezbřehého egoismu a hédonismu - Crowleyova osobnost in nuce. 

Crowleovo místo v dějinách magie je Orčeno především jeho sexuálním 
pojetím magie, jak uvidíme dále, velmi svérázným a v tomto smyslu opět 
tak milým určité kategorii intelektuálů a sexuálních ztroskotanců. Ale ještě 
předtím, potom, co v Číně ukončil své abramelinovské operace, se zabýval 

Crowleyho „ Šarlatová žena " Alostrael (Leah Hirsig). 
(V pozadí její portrét malovaný Crowley em.) 



enochiánskou magií, která je rovněž zaměřena na vstup do sfér hlubokého 
nevědomí, které Crowley označuje jako „aethyry", ale specifickou metodou, 
kterou blíže popisuji ve druhé části této knihy, stejně jako jeho proslulou evo-
kaci démona Choronzona, která s tím souvisí a kterou Crowley provedl roku 
1908 se svým přítelem básníkem Victorem Neuburgem v marocké poušti. Své 
zkušenosti s tímto druhem magie popsal v knize The vision and the voice 
(1950 - poprvé v jím vydávaném sborníku The Equinox, 1911). V roce 1912 
navštívil Crowleyho v Londýně Theodor Reuss, tehdy, kromě jiného, hlava 
řádu Orientálního templu s výtkou, že prozradil ve sborníku The Equinox ta-
jemství jeho řádu, týkající se sexuální magie, ale s překvapením zjistil, že se 
k nim Crowley dopracoval sám. Přijal Crowleyho do řádu Orientálního tem-
plu a jmenoval ho hlavou tohoto řádu v Anglii a Irsku. V té době byl Crowley 
také velmistrem jím založeného řádu A.'.A.\, který je obvykle nazýván Ar-
gentum Astrům (Stříbrná hvězda), ale Crowley sám jej příležitostně označo-
val také jako Atlantean Adepts. Řád založil roku 1907 a v létě roku 1910 
otevřel v Londýně v soukromých prostorech Caxton Hallu „Eleusinský tem-
pl", kde byla provozována eleusinská mystéria, ve skutečnosti však „pohanské 
tance menád", což ve viktoriánské Anglii vyvolalo pohoršení, když byla čin-
nost templu zveřejněna (K.R.H. Frick 1978). V roce 1913 se Crowley znovu 
ocitl v Paříži, jeho manželka Rosa v té době již beznadějně propadla al-
koholismu a žila v psychiatrické léčebně. Londýnskou odbočku řádu Orien-
tálního templu (Ordo Templi Orientis) nazval Crowley Mystéria Mystica 
Maxima a jako hlava tohoto řádu se provolal „Baphometem, vysokým a sva-
tým králem Irska, Iona a veškeré Británie ve svatyni Gnóze"; s tímto poněkud 
dlouhým titulem, který byl spojen opět s nošením velmi exkluzivního roucha, 
se Crowley později představoval také v Německu. Ve svých „pařížských pra-
cích" (které jsou protokolovány jako The Paris Working) již Crowley, kromě 
svého libida, také uplatnil poznatky z tantry, s níž se seznámil v Indii a také 
další tajemství řádu O. T. O., k nimž měl již přístup. Mělo zde být realizováno 
„vysoké umění magie" (Crowley již tehdy používal slovo „magick"). Zname-
nalo to převrat v tradičním provozování magie již tím, že psychofyzická adap-
tace operatérů spočívala v tom, že se před operací dobře najedli a napili: 
Crowley si pochvaluje, že „bratři, kteří se dostavili k operaci, byli v dobrém 
duševním rozpoložení, k čemuž, kromě jiného, přispěl také dobrý oběd s bran-
dy a šampaňským" (některé z operací byly homosexuální). Jedním z bratrů 
byl básník Neuburg, druhým byl Crowleyho pařížský „přítel" (Crowley byl 
bisexuálně založen). Evokace Priapa, řeckého boha plození se konala ve zna-
mení žluté a purpurové barvy, ithyfallického symbolu, hymnu sestaveného 
Crowleyem a homosexuálního aktu. Operace se konala v místnosti zařízené 
jako templ a operatéři před ní požili anhalonium, které, podle Crowleyho, 
umožňovalo vnímání astrálu. Při vyvrcholení sexuálního aktu docházelo k vi-
zím evokovaného objektu a někdy se „na obětní misce a oltáři shlukovaly 



ohnivé koule, které tančily interiérem templu a posléze se spojily, aby po ce-
lou noc stály v prostoru jako jediný a nepohyblivý světelný paprsek, který 
zmizel až s ranním svítáním", píše Crowley a poznamenává k tomu, že to 
bylo „půlnoční Slunce". Roku 1914 odcestoval Crowley do USA a setrval 
zde až do roku 1919. Rok předtím zde poznal Leah Hirsigovou (Alostrael), 
jednu ze svých „šarlatových žen", či „babylonských děvek", které byly oblí-
benými partnerkami jeho heterosexuálních magických aktivit. Po krátkém 
pobytu v Anglii, kde se mu podařilo s pomocí přátel ujít potrestání za svou 
proněmeckou propagandu, kterou v USA vyvíjel během první světové války, 
odejel na jaře 1920 na Sicílii, aby zde vybudoval své „thelémské opatství", 
jakési centrum pro provádění sexuálně magických operací, ale i komunu, kte-
rá by žila podle principů Knihy zákona. 

V dubnu 1920 přijel Crowley na Sicílii a v severní části ostrova, na okraji 
malého městečka Cefalu si pronajal vilu, kde zřídil své Thelémské opatství 
(název přijal od Rabelaise). Komunitu tvořili kromě něho, Velké bestie, jeho 
„šarlatová žena" a „Thovthova opice" Leah Hirsigová, v té dobé s Crowley-
em těhotná, s malou dcerkou, kterou Crowley nazýval Poupé a která zde 
zanedlouho k jeho velkému žalu zemřela. Dále to byl jistý Alastor de Kerval 
a americká vdova francouzského původu Ninette Shumwayová, se svými dvě-
ma syny školního věku (sestra Cypris). „Šarlatová žena" (sestra Alostrael), 
která přijela později, měla v thelémské komunitě funkci „panenské strážkyně 
svatého grálu". Crowley cestoval s Ninette, která se mezitím stala jeho milen-
kou, napřed a při zastávce v Neapoli provedl v hotelu Metropol „sexuálně 
magickou operaci", jíž se Ninette zúčastnila jako „ministrantka" a jejímž cí-
lem bylo zajistit „úspěšný a rychlý příjezd do Cefalu". V tomto směru byla 
naprosto úspěšná. Po příjezdu do Cefalu provedl se sestrou Cypris další „se-
xuálně magickou operaci" jako „pozdrav bohům a bohyním tohoto místa -
nechť nám poskytnou nadbytek dobrých věcí a mne inspirují k tvorbě krás-
na", tak formuloval Crowley její smysl. Tato operace byla již méně úspěšná. 
Vila v Cefalu bylo přízemní stavení s pěti místnostmi, z nichž jednu, prostřed-
ní, tvořila vstupní hala, která byla svatyní, kde se odehrávaly různé rituály, 
stál zde oltář a na podlaze byl narýsovaný pentagram. Další místnosti sloužily 
k pobytu a k hospodářským účelům. Crowley svou vlastní místnost vyzdobil 
nástěnnými pornografickými malbami. Vila byla umístěna v olivovém háji, 
blízko pohoří z jedné a mořského zálivu z druhé strany. Ráno se členové ko-
munity sešli k pozdravu Slunci, které bylo rituálně spojeno s „kabbalistickým 
křížem", během dne se věnovali studiu, přednáškám či lépe kázáním Crow-
leyho, občas sexuálně-magickým aktům, zejména v období, kdy do komuny 
dorazila novicka. Typický smíšený sexuálně"-magický akt, který Crowley pro-
vedl již předtím, vypadal v jeho vlastním záznamu takto: „Opus V.: Frater 
Genesthai in ano meo. Alostrael ho musela masturbovat, aby dostal erekci. 
Zavedla svou rukou jeho penis do mého anu. Orgasmus silný a divoký. Elixír 



téměř zcela rozlit. Alostrael, jíž jsem z ného nabídl, mohla zachytit jen pár 
kapek." Z tohoto „elixíru" (ejakulátu) vyráběl Crowley hostie, obvykle s pří-
měsí svých dalších exkrementů, které sloužily jeho „gnostickým mším" 
(Magical Record of the Best, 5. VII. 1920). Jedním z nejperverznějších „ma-
gických aktů", které Crowley provedl, bylo „ukřižováni" předtím „pokřtěné" 
žáby, představující Ježíše Krista. Je to jeden z důkazů jeho černomagického 
zaměření. To se projevilo již během jeho pobytu v USA během první světové 
války, kdy v jednom studiu na Fulham Road otevřel Satanův templ, hodně 
navštěvovaný „aristokratickými přívrženkyněmi" (C. Wilson 1971). Komu-
nou v Cefalu prošla řada osob, včetně jedné známé americké herečky, která 
posléze zhnusena odjela. Jedním z noviců byl nadaný intelektuál Raoul Love-
day, který přijel se svou ženou, ale po krátkém pobytu náhle zemřel, patrné na 
rychle probíhající otravu krve. Jeho žena poskytla později listu Sunday Ex-
press interview, v němž odhalila poměry v thelémské komunitě. Loveday 
musel např. proříznout hrdlo kočce a pít její krev. Crowleyho vylíčila jako 
odporného satyra: korpulentní „mág" poskakoval s mečem v ruce kolem pen-
tagramu a vykřikoval jakási zaklínání. Crowley údajné kočky nenáviděl 
a rozhodl se jednou jednu z nich obětovat, když mu znečistila jeho pokoj. 
Přistihl ji v kuchyni, učinil svou magickou holí znamení pentagramu nad ní 
a nařídil jí, aby strnula. Kočka byla skutečně jako ochrnutá a když ji Love-
dayova žena odtud odnesla, kočka se na toto místo vrátila zpět a zůstala zde 
strnule sedět, odmítajíc i potravu. Lovedayovou smrtí špatná pověst Crowley-
ovy komunity vyvrcholila a fašistické italské úřady Crowleyho vypověděly 
ze země. V květnu 1923 pak musel Crowley odcestovat do Tunisu. Doprová-
zel ho oddaný člen komunity, jedna z jeho dalších pozdějších obětí, Norman 
Mudd. Byl profesorem matematiky na univerzitě v Kapském Městě, ale vzdal 
se svého povolání a přijel do Cefalu. Byl Crowleymu velmi oddán, ale pozdě-
ji v Paříži se rozešli a Mudd žil nějakou dobu s Alostrael, kterou Crowley 
opustil a která se v Paříži musela živit prostitucí. Později byl Mudd vytažen 
utonulý z Temže; usoudilo se na sebevraždu, protože měl kapsy naplněné 
kameny. Po různých cestách hledal Crowley své štěstí tentokrát v Německu. 
Na krátkou dobu se zde znovu oženil s Marií Teresou de Miramar. 

Crowley jako hlava anglické sekce řádu Orientálního templu byl v němec-
kých okultistických kruzích znám. V roce 1925 se sešel ve Weide v Duryňsku 
s Heinrichem Tránkerem (Recnartus) zakladatelem spolku Collegium Panso-
phicum, který sdružoval některé rosekruciánské a teosofícké kroužky v Ně-
mecku, z něhož později vznikla berlínská společnost Pansophia v čele 
s Tránkerem. Tomuto setkání byl, kromě dalších, přítomen také německý 
okultista Karl Germer (1885-1962), pozdější hlava crowleyovského sdruženi 
v USA, kam Germer emigroval a paní Martha Kunzelová, velká obdivovatel-
ka Crowleyho, ale i Hitlera, kterému později údajně poslala Knihu zákona, 
vyšlou 1926. Protože se pokoušela i po nástupu nacistů k moci o sloučení 



Crowleyho a Hitlerova díla, byla posléze gestapem zatčena. Crowley našel 
v Německu odpůrce, ale i přívržence (některé jen dočasné, např. H. Birven) 
a také mecenáše. Protože byl roku 1929 vypovězen z Francie, pobýval v Ně-
mecku velmi často, zejména v letech 1936-1938 (jednou byl v Berlíně inzul-
tován příslušníky SA, když obtěžoval jakousi dámu a ta je zavolala na 
pomoc). Během svého pobytu v Cefalu pracoval Crowley na svém velkém 
díle, Magick in theory and practice, které pak vyšlo v roce 1929 souběžně 
v Paříži a v Londýně. Kůnzelová část této knihy přeložila do němčiny (Buch 
4 - Magie, nakl. Thelema Leipzig, b.d.) a zájem o Crowleyho tak posílila. 
O dalším vývoji těchto vztahů však pojednám dále. 

Rok před začátkem druhé světové války až do své smrti žil Crowley, pod-
porován svými příznivci evropskými i americkými, již v Anglii, kde roku 
1944 vydal knihu o Tarotu, The Book of Thoth, a uspořádal výbor ze svého 
díla (Magick without tears, 1973). Žil nejprve v Londýně a naposled, již jako 
nemocný, v penzionu v Hastingsu, kde v noci 1. prosince 1947 zemřel na 
selhání srdce. Na místním hřbitově byl pak pohřben za recitace Hymnu na 
Pana, kterou k velkému rozhořčení místní městské rady pronesl jeden z jeho 
žáků. Byl to poslední Crowleyův skandál, ale současné počátek jeho pozdější 
pochybné slávy. 

Magie v Paříži - Papus a S. de Guaita 

V roce 1886 napsal jednadvacetiletý student medicíny Gérard Encausse 
dopis Eliphasi Lévimu s naléhavou prosbou o navázání kontaktu, ale v té době 
byl Lévi již téméř jedenáct let mrtev. Mladý medik Encausse se však hluboce 
zajímal o magii, znal Léviho spisy a toužil setkat se s nim a stát se jeho žákem. 
Tím se také stal, ale jen žákem duchovním. Po Léviho smrti v roce 1875 
vznikla ve Francii jakási mezera ve veřejném hermetickém hnutí. V Paříži žil 
jediný významný Léviho žák, Fernand Rozier (1839-1922), ale ten nepubli-
koval ani nevystupoval veřejně. Nicméně se již připravovalo Léviho nástup-
nictví, neboť Léviho dílo zanechalo mezi zájemci o magii hluboký dojem. Ti 
byli hlavně shromážděni v pařížské teosofické lóži Isis, která pěstovala více 
hermetismus než teosofii a vytvořili později spolek, Groupe indépendant 
ďétudes ésoteriques, kde byli i jedinci experimentující s magií. Nejdůstojnéj-
šími nástupci Léviho se stali již zmíněný Encausse a markýz S. de Guaita, 
první z nich vystupoval pod jménem Papus a proslavil se zejména jako velmi 
agilní organizátor, konferenciér, řečník a velmi plodný spisovatel okultních 
děl. Říkalo se mu popularizátor okultních věd. 

Papus (vl. jménem Gérard Encausse) se narodil 13. července 1865 vešpanél-
ském městě Corogna z francouzského otce a španělské matky. Avšak již za čtyři 
roky se rodina přestěhovala do Paříže a usadila na pověstném Montmartru, 



centru uměleckého života. 
Encausse vystudoval v Pa-
říži medicínu, zabýval se 
jako praktik homeopatií 
a léčebným využitím hyp-
nózy na pařížské Sallpe-
triére a velmi intenzivně 
se oddával studiu herme-
tických věd, mezi nimi 
i magii. Pozorně studoval 
případy očarování, spon-
tánních astrálních vizí u ji-
ných osob i další jevy, včet-
ně spiritistických, a se 
svým přítelem experimen-
toval s ceremoniální magií. 
Znovu popsal a analyzoval 
případ očarování z roku 
1850, který se odehrál na 
faře v Cideville v Norman-
dii, studoval experimenty 
plukovníka A. de Rochase 
s „exteriorizací senzibili-
ty", které potvrzovaly mož-
nost magického ovlivňová-

Papus (Gérard Encausse). ní pomocí voltů: voltem 
zde byla fotografie pokus-

né osoby, na níž experimentátor přenášel určité zásahy, vykonané na této foto-
grafii, např. škrábnutí provedené na fotografii, vzdálená pokusná osoba pociťo-
vala. Doktor medicíny Encausse, který později přijal jméno Papus (jméno 
prvního ducha první hodiny z Nuktameronu Apollonia z Tyany) hlavně organi-
zoval, přednášel a psal, stal se nejznámějším šiřitelem okultních nauk na začát-
ku dvacátého století. Napsal syntetická díla o okultismu (Traité méthodique des 
sciences occultes, 1891), kompilační dílo La Kabbale (1892), La science des 
mages (v rozšířeném vyd. 1905), Le Tarot des bohémiens (1899) a celou řadu 
dalších spisů, z nichž některé vyšly až po jeho smrti, např. rozsáhlé A-B-C 
illustré de 1'occultisme (1922) a zejména pak jeho systematické pojednání 
o magii, La magie pratique (1924). Tato obsáhlá kníhaje systematickým pojed-
náním o klasické formě magie, které je založeno zejména na rozpracování 
Léviho díla o dogmatu a rituálu vysoké magie, které je doloženo osobní-
mi zkušenostmi. Papus zde věnoval velkou pozornost přípravám k magic-
kým operacím (adaptaci) a provádění operací samých. Je-li Léviho dílo o magii 
spíše esejistické, je toto Papusovo dílo spíše pojednáním věcným, v němž 



se nezapře jeho autor, lékař. 
Referuje v něm o vlastních zku-
šenostech s praktickou magií. 
Velikou práci vykonal Papus 
v oblasti organizační. Zasvě-
cen Henri Delaagem do marti-
nismu (1882), rekonstituoval 
roku 1891 v Paříži martinistický 
řád a stal se jeho velmistrem. 
Spolu se St. de Guaitou zalo-
žil roku 1888 v Paříži L'Ordre 
Kabbalistique de la Rose-Croix. 
Spoluzakládal pařížskou L'Eco-
le hermétique, která byla jeho 
péčí roku 1897 rozšířena na 
L'Ecole supérieure libře des 
sciences hermétiques (při níž 
byla později založena Vysoká 
škola užitých lékařských věd, 
pěstující různé formy hermetic-
kého léčení). Papus dále zalo-
žil časopis L'Initiation (1888), 
v němž vycházely významné 
práce současných hermetiků 
a kabbalistů a který byl nepo-
chybně nejlepším časopisem 
svého druhu té doby, stej-
ně jako Papusem založený sbor-
ník Le Voile DTsis (1890), který 
s určitými přestávkami vycházel 
až do roku 1914. Papus sám byl 
členem několika významných 
řádů, kromě jiného získal roku 1899 vysoký stupeň v řádu Memfis-Misraim, 
byl teosofem a illuminátem, ale nejvíce se exponoval v martinistickém hnutí, 
které se rychle rozrůstalo po celém světě. Jeho sjednocovací snahy v oblasti 
esoterického zednářstvi však byly neúspěšné. Brzy po vypuknutí první světové 
války byl Papus povolán do armády jako vojenský lékař, ale nemocný cukrov-
kou byl krátce na to z armády propuštěn, vrátil se do Paříže, kde 25. října 1916 
zemřel na chřipku. 

Kolem Papuse se shromáždila skupina osob, vynikajících znalců ze všech 
oborů hermetismu a kabbaly, z nichž mnohé byly členy martinistické pařížské 
lóže, resp. i členy kabbalistického řádu Růže a kříže. Kromě markýze S. de 
Guaity to byli zejména: Paul Sédir (vl. jm. Yvon Le Loupu 1871-1926), 

Stanislas de Guaita. 



Sédir. 

Papus sám, jak již bylo po-
znamenáno, byl ovlivněn pře-
devším dílem Eliphase Léviho 
a dále osobními styky s marký-
zem Alexandrem Saint-Yves 
ďAlveydrem a v okolí Lyonu 
žijícím thaumaturgem Philip-
pem. Paříž proměnil v iniciační 
centrum, z něhož se šířil her-
metismus a martinismus do ce-
lého světa. Papus sám byl v 
úzkých stycích s německými a 
anglickými svobodnými zedná-
ři esoterického směru. 

Druhou významnou a vý-
raznou postavou pařížského 
hermetického hnutí, které zahr-
novalo i školu magie, byl mar-
kýz Marie-Victor-Stanislas de 
Guaita. Narodil se 6. dubna 
1861 na zámku ďAlteville 
v Lotrinsku v departementu 

I který zpočátku patřil ke kroužku 
mágů, ale později se věnoval mys-
tice, Fran5ois-Charles Barlet (vl. 
jm. Albert Faucheux 1838-1921), 
básník Paul Adam (1862-1920), 
René Guénon (1886-1951), lékař 
Marc Haven (vl. jm. Emmanuel 
Lalande 1868-1926), Papusův žák 
a martinista, který později přešel 
k súfismu, usadil se v Egyptě a při-
jal jméno Abdul Hadí. V létech 
1900 a pak znovu 1905 a 1906 
pobýval Papus na pozvání ruského 
cara v Petrohradě, ve společnost 
svého mistra N.-A. Philippa 
(1849-1905), který zde obdržel 
čestný doktorát lékařství. Papus 
provedl v Carském Selu evokaci 
carova otce, který varoval před blí-
žící se zkázou ruského carství. 

Josephin Péladan. 



Lorraine. Pocházel ze starého 
lombardského šlechtického ro-
du přísně katolického. Proto 
studoval nejprve na jezuitské 
koleji v Dijonu a v Nancy. 
Potom se v Paříži zapsal na stu-
dium práv, ale oddával se nejpr-
ve více básnictví (sbírky básní 
La muse noire, 1883 a Rosa 
mystica, 1885 a další) a později 
studiu kabbaly a hermetismu, 
takže studia práv brzy zanechal. 
Jeho dekadentně laděnou poesii 
ovlivnil zejména Ch. Baude-
laire, básník Květů zla, jeho po-
čáteční hermetická studia pak 
excentrický básník a spisovatel 
Joséphin Péladan (1859-1918), 
který si říkal Sar Mérodac a vy-
dával se za vysokého zasvěcen- Saint Yves d '^Iveydre. 
ce tajných věd. S dílem Eli-
phase Léviho, kterého později pokládal za svého mistra, ho seznámil 
spisovatel převážně erotických románků Catulle Mendés roku 1882. Četba 
Léviho knih zcela změnila jeho dosavadní způsob života v prostředí pařížské 
literární bohémy v zaujatého studenta kabbaly a hermetismu, který se brzy 
vydal na cestu praktické magie. Ale především intenzivně studuje a píše, má 
touhu po velké syntéze a tak již roku 1886 vydává jakýsi úvod k plánované-
mu velkému dílu, které nazval Essais de Sciences maudites (Esej o prokletých 
vědách). Tím úvodem je spisek Au seuil du mystére (Na prahu tajemství), 
který ve 4. vydání z roku 1896 je již úctyhodným dílem co do svého obsahu 
i rozsahu. Kapitoly dalšího díla třídí podle tarotových karet. Pokračováním 
eseje o prokletých vědách, resp. „první sedmicí" nazvanou Le serpent de la 
genése (Had genese) je Le temple de Satan (1891), další sedmicí Hada genese 
je pak La Clef de la magie noire (1897). Třetí sedmici, Le probléme du mal 
(Problém zla) již napsal jen zčásti a vyšla za redakce jeho sekretáře 
a vynikajícího znalce hermetické a zednářské symboliky a tarotu, Oswalda 
Wirtha (1860-1943) až dlouho po de Guaitově smrti (1976). Tuto náhlou smrt 
- de Guaita zemřel náhle 19. prosince 1897 ve svém rodném zámku uprostřed 
práce na Problému zla - vysvětlovali okultisté jako účinek zpětného odrazu, 
který se dostavil v de Guaitově magickém souboji s abbé Boulanem (o této 
události pojednávám dále). Ve skutečnosti však stále intenzivně pracující de 
Guaita užíval morfium a zemřel na předávkování touto drogou. 



Dílo Stanislase de Guaity má v dějinách hermetismu a magie mimořádný 
význam. Roku 1888 spolu s Papusem založil L'Ordre kabbalistique de la 
Rose-Croix (jeho členem byl krátkou dobu také J. Péladan, který později vy-
stoupil a založil pseudokatolický a estetizující L'Ordre catholique de la Rose-
Croix), který se na vysoké úrovní zabýval studiem kabbaly a rosekruciánství 
a jehož byl de Guaita až do své smrti velmistrem. Nejvýznamnější je však 
jeho dílo Klíč k černé magii jako systematické esoterické a místy i esoterní 
pojednání o astrálu. Na fenoménech černé magie zde de Guaita provedl hlu-
bokou analýzu tohoto magického působce a okultního prostředníka mezi vidi-
telným světem a transcendentnem. Ukazuje fenomény pohybu „astrální 
substance", její interakce s projevy života, její negativní úlohu v dílech černé 
magie, její souvislosti s lidskou psychikou. Je to vlastně, v literatuře o magii, 
dosud nepřekonaná monografie o astrálu, která jde ve své systematičnosti i za 
dílo jeho mistra Eliphase Léviho. Její autor se zde dotýká i mystéria pohlaví, 
smrti, „magického otroctví" a dalších velkých témat esoterismu. Je to studie 
kabbalistická a hermetická současně: život astrálu je tu vystižen jazykem kab-
baly i principy Smaragdové desky. 

K.R.H. Frick (1985) označuje de Guaita neprávem za satanistů a „rosekru-
ciána levé ruky", avšak de Guaita je práv názvu řádu, který založil a který se, 
kromě jiného, také angažoval v boji proti černé magii (Boullanův případ). 
Pravé rosekruciánství de Guaity je nepochybné, je vyspělým pokračovatelem 
díla Heinricha Khunratha, rosekřuciána a katolického mága Eliphase Léviho. 

Magie na začátku dvacátého století 

Duchovní atmosféra na začátku dvacátého století je velmi složitá. Zesiluje 
se reakce na pozitivismus i reakce pozitivistů na tuto reakci a tím i arogance 
pozitivní vědy, předstírající, že má klíče ke všem dosavadním tajemstvím svě-
ta. Proti této aroganci se zvedá nová vlna iracionalismu ve filosofii (H. Berg-
son a další), která se projevuje i zvýšeným zájmem o okultismus. Evropou se 
šíří heslo „ex oriente lux" („světlo z východu"), které znamená příklon k in-
dickému mysticismu. Projevuje se to, laomě jiného, šířením teosofie, později 
antroposofie (R. Steiner, který byl původně členem O. T. O.). Celá řada vý-
znamných teosofů se věnuje studiu a výkladu magie. Nejvýznamnějším mezi 
nimi byl Franz Hartmann (Die weisse und Schwarze Magie, oder das Gesetz 
des Geistes in der Nátur, b.l.). Uvedený teosof napsal také monografii o ele-
mentárech, ale zůstal v podstatě poplaten své orientaci na Východ. 

Příklon k iracionalismu se zvýrazňuje po první světové válce, která vyvo-
lala krizi konvenčních hodnot. To se projevuje kromě jiného i tím, že vznikají 
nová okultní hnutí a společnosti. Pojednávám o tom na jiném místě. Tato si-
tuace dává ovšem příležitost ke komercionalizaci zájmu o okultismus, což se 



projevuje vznikem celé řady nepravých společností, řádů a lóží všeho druhu. 
Scénu okultismu ve dvacátých letech ovládá činnost Aleistra Crowleyho. 

V době kdy Crowley přijel do Paříže, aby zde experimentoval se svými 
sexuálně-magickými praktikami, v nichž později pokračoval ve své „thelé-
mické komunitě" na Sicílii, objevovalo se v tomto městě, které znamená svět, 
jak pravil kdosi, množství nejrůznějších excesů. Marcel Duchamp zde vysta-
voval svou „Studnu", pisoárovou stěnu, z dadaismu se rodil surrealismus, 
jehož někteří představitelé našli později zalíbení ve studiu hermetismu. Na-
stala doba hledání duchovních oáz, ale i obchodnicky založeného matení 
mysli a kvazi-spirituálního exhibicionismu. 

Poněkud dramaticky se vyvíjely osudy řádu orientálního templu (O. T. O.) 
a jeho představitele Theodora Reusse, které nakonec potvrdily hodnotu jeho 
osobnosti a díla. Na začátku první světové války se Reuss přesunul z Londýna 
do Berlína a odtud, na konci války v roce 1919 odešel do Basileje, kde se 
vytvořilo nové centrum O. T. O. Zde Reuss vystupoval jako „profesor Vysoké 
školy pro užité lékařské vědy v Paříži" a jako „ředitel Vysoké školy pro her-
metické vědy v Londýně", a samozřejmě i jako „velmistr řádu orientálního 
templu". Reuss se vždy zajímal o politiku a seznámil se ve Švýcarsku s ja-
kýmsi Belgičanem, který příslušel k anarcho-komunistické skupině, vytvo-
řivší komunitu na Monte Vrita. Reussovi patrně nedalo příliš mnoho práce, 
aby Belgičana, který byl vůdcem skupiny, přemluvil k tomu, aby se jeho anar-
cho-komunistická skupina přetvořila v jakési zasvěcovací centrum O. T. O. 
A tak v tomto „vzkvétajícím ráji levicových intelektuálů" (Frick) byla poslé-
ze revoluce nahrazena sexem - spojení revolucionářských fantazií s liberalis-
ticky či libertinisticky pojatým sexem je pro levicové intelektuály ostatně 
dosti typické. Co se pak v komunitě „zasvěcenců" na Monte Verita dělo, 
popsal novinář R. Landmann (1930). Nejprve Reuss rozvinul velkou propa-
gandu, slibující velké duchovní zážitky a zasvěcení do velkých tajemství: 
„všechna očekávání těla a ducha mixoval v horečnatě napjatý stav". Nabídka 
tajemství a sexu, který intelektuál by tomu odolal, ale Reussovi nešlo o inte-
lektuály, nýbrž o boháče, resp. o ty, kdož na tuto návnadu skočí nejpravdě-
podobněji, o bohaté intelektuály a ještě přesněji, o bohaté, osaměle žijící 
intelektuálky, které si nenechají ujít příležitost okořenit ducha sexem a na-
opak. Nábor se podařil a adepti „zasvěcení" byli navlečeni do černých kuten 
a vystaveni působení tajemných zvuků a světel, sladkých vůní a tak se poma-
lu, ale jisté přibližovali k naplněni své podvědomé touhy, když ve skupinové 
„iniciační" situaci, částečně obnaženi a stimulováni „bičující hudbou" ztráceli 
poslední zábrany. Iniciátor si byl tak jist, píše Ladmann, že „jeho otevřený 
cynismus neznal žádné hranice". Aby bylo celé této nechutné komedii dodá-
no důvěryhodnosti, sehnal Reuss pro funkci velekněžky nejprve jakousi hra-
běnku, později baronku, která byla známa ve vyšších kruzích teosofů. Jeho 
záměry se naplnily: bohatý curyšský obchodník věnoval vysokou sumu a do 



pokladny řádu plynuly další finanční příspěvky. Ten, kdo byl zasvěcen do 
sedmého stupně, byl současné zasvěcen do metody, jak pro řád získávat boha-
té a vlivné členy. „Byl to božský příkaz, užít každý prostředek, především 
lásku, ve službě svaté věci," uvádí Landmann a dodává: „Mnohé ctěné ženy 
se oddaly bratrům a byly později přesvědčeny, že Bůh sám je otcem jejich 
dítěte." Trvalo to déle než rok, muži museli přihlížet tomu, jak Reuss odvléká 
jejich ženy a „byli bezmocní vůči jeho enormně sugestivnímu vlivu, Reuss 
byl požírač žen... vyznal se ve všech uměních svádění a zlo v něm jen zvyšo-
valo jeho přitažlivost. Všechny ženy mu propadly a toužily po tom, aby mu 
náležely. Jako školačky se s ním tajně v noci setkávaly v parku" (Landmann). 
Konec tomuto řádění učinil sám onen Belgičan, když se jeho vlastní žena sta-
la fanatickou přívrženkyní „Božího posla" a když „se mu celá Monte Verita 
začala jevit jako jediný blázinec". Stalo se to koncem června 1917. Krátce 
potom ještě Reuss svolal a vedl v Luganu „Mezinárodní zednářský kongres", 
na němž se shromáždilo množství teosofů, zednářů, pacifistů a vegetariánů 
(Frick), mezi nimi patrné i Rudolf Steiner. Následoval ještě Reussův pokus 
o založení mezinárodního ženského řádu Dames de la Rose + Croix, v němž 
se angažoval i známý tanečník českého původu, Rudolf Laban von Varalya. 
Roku 1921 se Reuss usadil v Mnichově, kde se pokusil o organizaci dalšího 
kroužku zájemců o esoterismus a stal se ještě hlavou německé odnože Gnos-
tické katolické církve, bez souhlasu jejího francouzského vůdce J. Bricauda. 
Koncem října 1923 Reuss, tento mezinárodní dobrodruh a obchodník s „du-
chovnem", v bídé zemřel. Po jeho odhalení mnozí poctiví, Světlo hledající, 
přišli o své iluze. 

Období po první světové válce, která byla pro mnohé velkým duchov-
ním otřesem, znamená příliv nové vlny iracionalismu v oživení německé fi-
losofie života (ostré protipostavení ducha a duše ve filosofii Ludwiga Kla-
gese 1872-1956, dodnes nedoceněný fikcionalismus Hanse Vaihingera 
1852-1933, pokračování filosofie života v díle Henri Bergsona 1859-1941, 
neovitalismus Hanse Driesche 1967-1941, rozkvět psychoanalýzy Sigmunda 
Freuda 1856-1939, která, ačkoli je racionální psychoterapeutickou metodou, 
zapustila hlubokou sondu do lidského pudového života, analytické psycholo-
gie Carla Gustava Junga 1875-1961, blízké západnímu esoterismu, která tuto 
sondu posunula až do hlubin „kolektivního nevědomí" a další). Únik z kon-
venčního racionalismu se projevil i v literatuře a výtvarném umění (dadais-
mus, surrealismus) a ovšem i zvýšeným zájmem o okultismus. 

Mám-li zůstat u našeho předmětu, dějin magie, znamená již období začát-
ku dvacátého století hlubokou krizi. Již v roce 1907 se rozpadal „kroužek 
mágů" kolem Papuse, když se jeho nejagilnéjší a nejodvážnější člen, Sédir, 
dal na cestu mystiky. Začátek dvacátého století se v dějinách magie odehrává 
především ve znamení činnosti Aleistra Crowleye, o jehož osobnosti a díle 
jsem již referoval. V tradicích vysoké magie, theurgie, pokračoval Robert 



Ambelain, duchovní žák Martineze de Pasquallyho, velmistr řádu Elus-Co-
hen, který se později nakrátko sloučil s Martinistickým řádem, ale jeho sou-
časný velmistr Ivan Mosca jej „uspal". Významná skupina ruských theurgů, 
působící v Petrohradě a vedená významným ruským matematikem G.O. von 
Mebesem byla brzy po říjnové revoluci likvidována v koncentračním táboře 
na Solověckých ostrovech. Jediný přeživší Mebesův žák, autor vynikající 
knihy o tarotu a další o theurgii, píšící pod jménem Mouni Sadhu se usadil 
v Austrálii. V magickém městě Praze se nejprve jako kroužek a potom 
roku 1930 jako veřejné sdružení konstituovala společnost hermetiků Uni-
versalia, v niž působila trojice skutečných mágů: Jan Kefer (1906-1941), 
Pierre de Lasenic (1900-1944; vl. jménem Petr Kohout) a František Kabelák 
(1902-1969). K nim se druží záhadná postava satanismu propadlého trojná-
sobného doktora Jiřího Arvéda Smíchovského (1897-1951). Tato skupina na-
vazovala na dílo Otokara Grieseho (1881-1932), všestranného českého 
hermetika a přímého žáka Papuse. Lasenic, velký znalec staroegyptského eso-
terismu a jeden z mála členů vysoce esoterní lóže Société égyptienne sécrete, 
se zabýval především sexuální magií v neoeulidském duchu. Kabelák, velmi 
zběhlý v kabbale, se zabýval klasickou a kabbalistickou magií, stejné jako 
Griese. Kefer, autor vynikajícího díla o Theurgii magické evokace (1937) se 
zabýval především teurgií, kterou také v Praze v letech 1939-1940 přednášel 
v rámci Svobodné školy hermetických věd. Theurg Smíchovský byl tragic-
kými životními okolnostmi přiveden k satanismu. Z českých představitelů 
magie však v zahraničí dosáhl vysokého ocenění, ne zcela oprávněného, Fran-
tišek Bardon (1909-1958), který, kromě jiného, napsal v zahraničí velmi zná-
mou knihu o magické evokaci (něm. orig. 1956, čes. překlad 1995). 

Velmi významnou byla římská skupina Ur (chaldejské slovo pro oheň), 
která se ustavila kolem bývalého dadaisty a profesora filosofie Julia Evo-
ly (1898-1974) a která se zabývala studiem všech oborů hermetismu a ta-
ké experimentální magií. Patřili k ní, kromě dalších, básník Arturo Onofri 
(1885-1928) a Arturo Reghini (1878-1946). Nejdůležitější výsledky studií 
a zkušeností této skupiny byly shrnuty v díle, které vyšlo zatím jen v němec-
kém překladu (Magie als Wissenschaft vom leh, 1985). Poznatky zde publi-
kované vycházely nejprve v časopise Ur (1927-1928) a potom Krur (1929). 
Jsou cenným příspěvkem k teorii i praxi magie, které, jak zdůraznil vedoucí 
centra studií díla J. Evoly, R. del Ponte (1971), nejsou určeny širší veřejnosti. 
Jednotlivé příspěvky jsou v uvedené publikaci Evolou sestaveny tak, že dáva-
jí celkový přehled o pojetí magie ve skupině Ur. Baron Julius (Giulio) Evola 
byl významný italský filosof, který se proslavil monografií Revolta proti 
modernímu světu (1943 a řada dalších vydání v italštině a ve světových jazy-
cích, naposledy něm. 1993), v níž ostře kritizoval racionálně-technologické 
pojetí současné společnosti a kultury. Avšak byl také velkým znalcem herme-
tismu (franc. překl. La tradition hermétique, 1974), problematiky sv. Grálu, 



metafyziky sexu (ném. překl. Metaphysik des Sexus, 1962) a dalších esoter-
ních témat. Patřil k nejvzdélanějším představitelům hermetismu dvacátého 
století, po druhé světové válce byl obviněn ze spolupráce s fašismem, proto-
že v letech 1934-1940 přispíval články, většinou nepolitickými, do deníku 
II Regime Fascista. Mussolini ho označoval za „přepjatého intelektuála". Evo-
la byl bojovným hlasatelem novopohanství, nepřítelem křesťanství, kterému 
vytýkal, že zničilo Římskou říši, a rozhodným odpůrcem destruktivní indu-
striální civilizace. 

Mágové ze skupiny Ur navazovali na jedinečné a obsáhlé dílo italského 
znalce magie Giuliana Kremerze (1861-1939, vlastním jménem Ciro Formi-
sano), který založil iniciační kroužek Myriam, pěstující bílou sexuální magii 
zcela specifického druhu. Je autorem rozsáhlého třísvazkového díla La scien-
zia dei Magi (1974, původně Introduzione alla Magia quale scienza delflo, 
1934), které je zatím přístupné pouze v italštině. „Magie neboli moudrost ar-
kán je dělena na přirozenou a božskou magii. První zkoumá všechny jevy, 
které jsou převoditelné na skryté vlastnosti lidského organismu, jakož i způ-
sob, jakým jsou uvnitř hranic jako prostředek sloužící organismu udržovány 
a znovu používány. Poslední je zaměřena na to, jak utvářet duchovní vzestup 
badatele tak, aby byl umožněn vztah člověka s vyššími přírodami, neviditel-
nými obyčejným okem" (Kremerz). V podstatě je v tomto pojetí revokován 
prastarý imperativ praktické magie a její antropocentrický cíl: aktivace tran-
scendentálního subjektu, či magického alter-ega jako předpoklad komunikace 
s transcendentními bytostmi za účelem reintegrace. Nejvýrazněji propracoval 
a realizoval u svých žáků toto pojetí Martinez de Pasqually. To byl také obsah 
zkušeností členů skupiny Ur, který byl publikován ve výše uvedeném díle, 
redigovaném J. Evolou. 

Zajímavé, ale nebezpečné psychurgické experimenty prováděl na začátku 
tohoto století mnichovský chemik Ludwig Staudenmaier (Die magie als ex-
perimentelle Naturwissenschaft, 1912), který se domníval, že materializované 
astrální fenomeny lze vyvolat psychickou cestou a že jsou tedy druhem halu-
cinací. Svými pokusy s imaginací tohoto předmětu však dospěl k trvalým vi-
zím, které nekontrolovatelně intervenovaly v jeho vnímání vnějšího světa, což 
bylo označováno za schizofrenní halucinace. Podle Staudenmaiera je uměni 
magie v podstatě uměním vytvářet z fantazie realitu, v níž se promítají kom-
plexy nevědomí. Vytvoření této „reality" se Staudenmeierovi dokonale poda-
řilo, ovšem s újmou na jeho psychickém zdraví. Nicméně otázka čím byly 
jeho vize není zcela přesvědčivě zodpovězena pojmem halucinace. Jiným 
experimentátorem, který však byl přesvědčeným okultistou byl v té době Jo-
sef Dúrr (Experimental-Damonologie, 1926, čes. překlad 1993), který se po-
kusil zjednodušit klasický démonomagický rituál a podal novou metodu 
démonomagické evokace, podle J. Kefera značně primitivní. Diirr však ujiš-
ťoval, že byla účinná. Vyvolané zjevy jsou nicméně, podle něho, „skutečné 



jen principiálně" (?) a sám si klade otázku, zda „vznikají působením dušev-
ních sil našeho podvědomí, nebo to jsou opravdové astrální bytosti". To je 
ovšem otázka špatně položená, neboť mohou být obojím. 

V Německu se v první polovině tohoto století vytvářela řada různých sku-
pin, pěstujících praktickou magii, ale zásadné německá magie té doby žila ve 
znamení činnosti a díla Aleistra Crowleyho, který v Německu našel na čas 
útočiště a dočasnou podporu některých „rosekruciánských" skupin, zejména 
berlínského antikváře a knihkupce Heinricha Tránkera (1880-1956). Tento 
„bratr Recnartus" byl reprezentantem neustále se svářejících „rosekruciánů", 
vystupujících navenek jako lóže Pansophia a jako Collegium pansophicum, 
navazující na „rosekruciány" Franze Hartmanna. V roce 1924 vydal Recnartus 
ve sborníku Pansophia Hartmannovu vynikající studii o rosekruciánech, jejich 
hermetické filosofii a mystériích. Ale to bylo téměř vše. Když se Crowley 
pokusil začlenit Pansophii do svého řádu Argentum Astrům, lóže se rozpadla. 
Jinou německou skupinu představovali Adonisté, společnost založená Fran-
zem Sáttlerem (Musallam), dobrodruhem, který na německé pražské univerzi-
tě vystudoval orientalistiku (profesorem na tento obor zde byl vynikající znalec 
staroegyptských mystérií a řecko-egyptského čarodějnictví Theodor Hopfner). 
Po potulkách po zemích Blízkého Východu založil Sáttler v Berlíně lóži Heka-
té, která se zabývala chaldejskou magií a pod pseudonymem Dr. Musallam 
vydával svazky edice zvané Zauberbibel: Das grosse Buch der orientalischen 
Geheimnisse. Jeden z nich nese název Magie oder die Kunst der zauberei (bez 
let.) a je to, hlavně z arabských zdrojů čerpající, grimoár, přinášející zjednodu-
šené návody ke zhotovování talismanů, používání virgule, očarování, jasno-
zření, „vyvolávání duchů" a účasti na sabbatu. Pronásledován policií usadil se 
později ve Vídni a byl posléze uvězněn v Řecku, když se na hoře Olympu 
pokusil o evokaci, která mu měla opatřit zlato. Adonisté pěstovali určitý druh 
sexuální magie - podle jednoho znalce věci (jeho osobní sdělení) to byla ho-
mosexuální magie - která měla adonisty uvádět do „androgynního prastavu", 
ve skutečnosti je však spíše pro neustále vyžadované finanční příspěvky uvá-
děla do stavu zklamání a zuřivosti. Druhým reprezentantem německé magie 
té doby byl Wilhelm Quintscher (Rah-Omir Phias, Chakum Kabbalit), autor 
dvanáctisvazkového díla Denurische Schriften (1928). Z tohoto díla a z osob-
ních styků s Quintscherem čerpal hodně Franz Bardon. 

Velmi pilným spisovatelem a čilým organizátorem, který navazoval pří-
mo na dílo A. Crowleye a řád orientálního templu byl Eugen Grosche 
(1888-1964), zakladatel sexuálně-magického spolku Fraternitas Saturni (Ber-
lín 1926) a časopisu Saturn-Gnosis (1933).,Grosche, vystupující jako Gregor 
A. Gregorius napsal „okultně-magický sexuální román" Exorial (1960), vý-
klad sexuální magie A. Crowleye (Aleister Crowley's Magische Rituále, 
1980), monografii o satanistické magii (Satanische Magie, 1983) a množství 
dalších menších spisů a „magických dopisů" pro členy saturnského bratrstva. 



Po nástupu nacistů k moci by-
ly okultistické spolky zakázány 
a Fraternitas Saturni byla roz-
puštěna. Grosche-Gregorius se 
uchýlil do exilu (žil nějakou dobu 
ve Švýcarsku a severní Itálii), ale 
po válce (podle některých pra-
menů již v roce 1943) se vrátil 
do Německa. Po válce žil nejprve 
v Riese v Německé demokratické 
republice a od roku 1950 v západ-
ním sektoru Berlína, kde v březnu 
1957 rekonstituoval lóži Fraterni-
tas Saturni, jejímž velmistrem byl 
až do své smrti. Zanedlouho po-
tom vypukly v „bratrstvu" osobní 
spory, docházelo k rychlému stří-
dání „velmistrů" a centrum se pře-
sunulo do Švýcarska, kde byl vy-
budován i chrám bratrstva, které 
v podstatě vyvíjelo činnost v in-
tencích, které by bylo možno 
označit jako syntézu sexuální ma-
gie O. T. O. a Crowleye. Kromě 
jiného přikročilo k reedici Crow-

Gregor A. Gregorius. leyových sborníků The Equinox 
a k vydávám překladů Crowleyo-

vých spisů do němčiny. Předtím probíhaly pokusy o propojení anglických lóží 
O. T. O. (které vedl Kenneth Grant) s lóžemi Fraternitas Saturni a německými 
rekonstituovanými lóžemi O. T. O., které vedl Karl J. Germer (1885-1962), 
později Herman Joseph Metzger (1919-1990). Z O. T. O. a řádu Fraternitas 
Saturni se vytvořila řada odštěpeneckých organizací. 

Mnoho pozornosti, nejen mezi okultisty, budil po druhé světové válce ně-
mecký řád Thule, nazvaný podle legendární země na severu, jakési analogie 
Atlantidy, který vedl od roku 1923 Karl Haushofer (1869-1946), Hitlerův dů-
věrník a jeden z ideologů Třetí říše. Mluvilo se o „hnědé magii" (světle hně-
dou uniformu nosily nacistické oddíly SA). Kolem nacistické „hnědé magie" 
se vytváří mnoho fantazií. Skutečnost je taková, že řádným členem Thule-
Gesellschaft byl pouze Alfred Rosenberg, ostatní, jako např. Goring, byli pou-
ze členy formálními. Společnost pěstovala spíše tibetskou mystiku než magii 
a vycházela z nauk obsažených v knize Dzyan, které byly ovšem dostupné jen 
z citací theosofky Heleny Petrovny Blavatské (1831-1891). Kniha Dzyan 
ovšem nikdy neexistovala a byla jednou z řady mystifikací této poněkud 



excentrické teosofky. Větší váhu mohly mít, jak se tvrdilo, Haushoferovy sty-
ky se skutečným zasvěcencem G.I. Gurdjevem, s nímž se údajně několikrát 
setkal v Tibetu. Více se o okultismus zajímali Rudolf Hess a Heinrich Him-
mler, ten zejména z hlediska „dědictví předků" („Ahnenerbe"), z jakési raso-
vé mystiky, jejíž stopy směřovaly právě do Tibetu. S tím mohl souviset i rituál 
s uťatou hlavou, který se údajně odehrával při iniciaci vybraných příslušníků 
SS na hradě Wewelsburgu u Paderbornu. Pronásledování okultistů nacisty 
bylo motivováno skutečnou obavou z možného použití magie proti Třetí říši 
a jejím představitelům (takový pokus učinil český theurg Jan Kefer se skupi-
nou spolupracovníků, který se pokusil zaútočit magicky na Hitlerův astrál), 
ale také z obavy před šířením nežádoucích proroctví. Jediný z nacistů, který 
„věděl", Karl Haushofer, spáchal sebevraždu potom, co jeho syn Albrecht byl 
popraven za spoluúčast v atentátu na Hitlera. K tématu „Hnědá magie" se 
ještě vrátím ve zvláštní podkapitole. 

V dějinách německé magie vystupuje trojice pozoruhodných osobností, 
které se vzájemně znaly a stýkaly. Je to vynikající znalec magie, který se také 
stýkal s Crowleyem, Henri Clemens Birven (1883-1969), který vydával vy-
soce informativní časopis Hain der Isis (1927-1931) a který napsal dvě vyni-
kající studie: Lebenskunst in Yoga und Magie (1953), která je srovnávacím 
studiem jógických a magických praktik z hlediska duchovního vývoje člově-
ka a kromě několika dalších, Goethes Faust und der Geist der Magie (1924), 
která je vynikající metapsychologickou analýzou slavného Goethova díla. 
Druhým je Kurt Aram (1869-1934 - vl. jm. Hans Fischer), původně romano-
pisec a publicista, který prošel celý svět, několik let pobýval na Sibiři a v Asii 
a po zážitcích nastalých po smrti jeho druhé ženy byl známým grafikem Al-
fredem Kubínem uveden do spiritismu. To se stalo podnětem k jeho hluboké-
mu zájmu o okultismus. Jako samouk, široce vzdělán v přírodních vědách, 
historii a filosofii napsal dvě knihy, které patří k nejinformativnějším prame-
nům poučení o magii: Magie und Zauberei in der alten Welt (1927) a Magie 
und mystik in Vergangenheit und Gegenwart (1929). Ze svého dlouhodobého 
pobytu v Malé Asii získal cenné zkušenosti s magií dervišů. Mnohé ze svých 
zkušeností uvedl ve svém románě Oh Ali. Aram patřil mezi vážené publicisty, 
spolupracoval s Hermannem Hessem a dalšími významnými spisovateli a ese-
jisty. Poválečná inflace ho však připravila o všechen majetek a když jeho bída 
byla již nesnesitelná - musel i hladovět - oběsil se a byl pohřben na ne-
známém místě. Největší postavou z uvedené trojice však byl nepochybně spi-
sovatel Gustav Meyrink (1868-1932 - vlastním jménem Gustav Meyer). Jako 
nemanželské dítě známé německé herečky prožil velmi kruté mládí v Mni-
chově a Hamburku. Posléze se usadil v Praze, kde si se společníkem otevřel 
bankovní dům. Jako spisovatel satirických povídek a časopiseckých článků, 
v nichž se vysmíval měšťáckému šosáctví a tuposti c. a k. důstojníků si proti 
sobě poštval mocné, kteří se ho pokusili zničit. Byl zatčen a obviněn, že své 
klienty okultními praktikami nutil k nevýhodným finančním transakcím. Vina 



mu sice nebyla prokázána, ale 
existenčně byl zničen a zkla-
mán opustil roku 1901 Prahu, 
kterou miloval a jíž byl 
okouzlen. V Praze se zvláštní 
náhodou dostal k okultismu: 
v hluboké depresi, kdy si již 
přikládal k spánku browning, 
aby ukončil svůj život, si vši-
ml, že kdosi pod dveře jeho 
bytu strká jakési listiny. Byly 
to prospekty na okultní litera-
turu, které ho tak zaujaly, že 
se začal plně oddávat okultis-
mu. Protože ovládal několik 
cizích jazyků a byl neobyčej-
ně agilní, navázal brzy kon-
takty s mnoha okultistickými 
společnostmi a řády a přečetl 
mnoho okultistické literatury. 
V roce 1891 se stal členem 
pražské teosofické lóže, kte-
rou pomohl zakládat, byl čle-
nem řádu Sad Bayů, který je 
někdy problematicky ztotož-
ňován s řádem Asijských 
bratří, kteří údajně založili 
Prahu. Se spřízněnými okul-

Gustav Meyrink. tisty a literáty se scházíval 
v pražském Ungeltu a byl ji-

mi obdivován nejen pro své obrovské znalosti okultismu a zážitky, které 
vyprávěl a které často naháněly hrůzu (např. jeho vize hradčanského domu 
„U poslední lucerny", který lze vidět za jistých mlhavých nocí a z jehož 
zdí vylézají obludné astrální larvy a který kdysi stál v Jelením příkopu), 
ale i pro svou přátelskou povahu a osobitý humor. Vnějšně žil jako bohém, 
ale vnitřně se stále upínal k „probuzení" - to byl hlavní aspekt jeho činnosti. 
Jako spisovatel zažíval zajímavé věci, např. že určité postavy jeho románů 
nežijí jen v jeho fantazii. V pražském Prokopském údolí konal své první 
pokusy s evokativní magií, jedné zimní noci sedě a medituje na lavičce na 
pražské Kampě měl vizi pentagramu, která podstatně ovlivnila jeho další 
život. Ačkoli byl silné ovlivněn východním esoterismem a do konce svého 
života pěstoval jógu, zůstal podle H. Fritscheho (1935) „západním magikem", 
skutečným zasvěcencem vysoké magie. Když se posléze usadil ve Starnbergu, 



mnichovském městečku na břehu stejnojmenného jezera, kde měl malý dům, 
překážel mu ve výhledu na jezero statný dub na pozemku jeho souseda, který 
se nedal přemluvit k tomu, aby jej skácel. Meyrink údajně evokoval elemen-
tárního ducha, který způsobil bouři, ale ta srazila jen jednu větev z tohoto dubu. 
Tehdy prý odjel do Mnichova prostudovat si nějaké magické grimoáry a krátce 
potom, co se vrátil, byl dub pryč. Přes noc zmizel a nikdo nebyl s to vysvětlit, 
jak se to stalo. Jen člověk, který brzy ráno rozvážel mléko, tvrdil, že potkal 
jakéhosi muže ve středověkém oděvu, který na voze s potahem odvážel rozře-
zaný strom. Nicméně magie se mu stala osudnou. Když byl v pražském vězení, 
ochrnul na polovinu těla, ale magicky se vyléčil tak, že mohl dokonce sporto-
vat. Ale za několik let nato měl jeho syn Hano úraz, při kterém ochrnul na 
polovinu těla a krátce nato spáchal drastickým způsobem sebevraždu. Za ně-
kolik měsíců nato se Meyrink rozhodl „překročit práh". Rozloučil se svou 
ženou, odešel do vedlejší místnosti a v jógické pozici, tváří k východu zůstal 
až do rána, kdy při plném vědomí zemřel. Magie se mu stala osudnou, jak sám 
řekl, protože se nikdy nedokázal zbavit nenávisti ke svým nepřátelům. Osud ho 
stíhal opravdu tvrdě. Stal se svým románem Golem (1915), který v krátké době 
vyšel téměř ve čtvrtmilionovém nákladu, velmi úspěšným spisovatelem, ale 
náhle zájem o jeho dílo opadl a Meyrink se ocitl v bídě. Končil v mystice jako 
žák Mailandera, představitele zvláštní mystické školy. Kromě malé knihy 
o spiritismu, který rozhodně odmítal, napsal řadu „magických románů", které 
jsou vskutku prvotřídní literaturou iniciační. Jsou to: Golem, Zelená tvář, Bílý 
dominikán, Valpuržina noc a zejména Anděl západního okna, jehož závěrečný 
„temný zpěv" je skutečnou evokační inkantací. První a poslední z výše uvede-
ných ormánů je dějově situován do Prahy a Golem je velkolepým obrazem 
Meyrinkova pojetí „spánku" a „bdění", každodenního života a rozšířeného 
vědomí. „Od Golema k Andělu je magie lásky nejvýznamnějším tajemstvím 
meyrinkovského učení a vykoupení" (Fritsche). 

Meyrink, Birven a Aram byla vynikající trojice: Meyrinkovo „bdění", Bir-
venovo „magické podvědomí" a Aramovo „předlogické zření" jako protiklad 
logického myšlení, to jsou tři sloupy novodobého pojetí magického, které člo-
věku Západu přiblížily tajemství magie. Relativita lidského konvenčního po-
znávání, záhadná říše lidského nevědomí a tajemný práh mezi světy snů 
(reálného života) a bdění (prožívání transcendentna) jsou věčná témata ma-
gie, která Meyrink zpracoval jazykem básníka a mystika, dr. Birven a Aram 
pak jazykem esoterního eseje. Všichni tři, každý svým způsobem, zasvětili 
svůj život „bdění", stavu vědomí rozšířeného na „stříbrný svět" metafyzické-
ho a metapsychického. Jen málokdo dovedl modernímu vnímavému člověku 
přiblížit magickou skutečnost jako tito tři mužové povahy vpravdě faustov-
ské. 



Magické osobnosti - Rasputin a Gurdjev 

Pojem magické osobnosti je určitý pouze z vnějšího hlediska, je jim ozna-
čován jedinec, který vyvíjí zvláštní vliv na jiné jedince, který nelze vysvětlit 
známými psychologickými principy vlivu. Neurčitá je vnitřní podstata tohoto 
vlivu, který vychází z osobnosti. Může to být nevědomé podléhání určitému 
typu muže nebo ženy, může to být snad vysvětleno i feromony, nebo arrivis-
mem (arrivisté jsou jacísi živí upíři astrálu druhých osob, kteří to činí bezděč-
ně či úmyslně). Crowley vyvíjel tento vliv, jak je známo na ženy a - na koně, 
díky své specifické „magické pomádé". O Hitlerovi se říká, že měl hypnoti-
zující vliv na své okolí, na davy a především opět na ženy. Za dva výrazné 
reprezentanty magické osobnosti lze pokládat neblaze proslulého sibiřského 
mnicha-mužika Rasputina a arménského esoterika a mága Gurdjeva. 

Georgij Jefimovič Rasputin (1872-1916) byl mužik ze vsi Pokrovskoje u si-
biřského Tobolska, který po několika létech klášterního života mezi pravoslav-
nými mnichy putoval do Svaté země a získal posléze nižší druh vysvěcení. Do 
dějin vstoupil jako „politický dobrodruh", šarlatán a podvodník, který se vetřel 
do přízné posledního ruského cara a hlavně carevny a žil na jejich dvoře, kde 
se to vůbec hemžilo divotvorci. Zvláště carevna si ho oblíbila zejména proto, 
že téměř v poslední chvíli zachránil život malého careviče, který trpěl hemofilií. 
Získal velký vliv u dvora, a protože ovlivňoval neštastná politická i vojenská 
rozhodnutí cara, byl skupinou ruských nacionalistů, vedených knížetem Jusu-
povem, úkladně zavražděn. Byl znám jako velký hýřil a opilec, ale také jako 
dobrodinec a dobromyslný člověk, který chudým štědře rozdával peníze. Nacio-
nalisté ho pokládali za německého špiona, W. Gruehn (1943) za agenta sionistů. 
Legendární se staly jeho sexuální avantýry s dvorními dámami a s řadou žen 
vysokých carských úředníků. Jeho neuvěřitelnému vlivu na ženy věnoval ob-
sáhlou monografii ne příliš uznávaný kulturní historik R. Fůlóp-Miller (1930). 
Rasputinův vliv na ženy byl největší, když s nimi tančil, což by mohlo být 
připisováno feromonům, ale tento neuvěřitelný vliv se projevoval i při jiných 
příležitostech. Žena, která s Rasputinem tančila, se chovala jako žena, která se 
nachází ve vystupňovaném sexuálním vzrušení a dospívá posléze k orgasmu. 
Ale i dvorní dámy, s nimiž nikdy netančil, se kolem něj shromažďovaly, líbaly 
mu ruce, snažily se ho dotknout (měl pověst „svatého muže") a chovaly se vůči 
němu se zarážející pokorou a podřídivostí. V podstatě zůstával stále mužikem 
v usmolené rubašce, špinavýma rukama a primitivními návyky. Těšil se vel-
ké fyzické síle: přežil dva atentáty, při nichž byl těžce zraněn a jeho úkladné za-
vraždění vlastně ani vraždou zastřelením nebylo. Nejprve mu bylo v oblíbeném 
zákusku podáno cyankali, které ho jen na krátkou dobu přivedlo k bezvědomí, 
pak, když se ke zděšení svých budoucích vrahů probral k vědomí, do něj kníže 
Jusupov několikrát vystřelil ze svého browningu, ale Rasputin jen zavrávoral 



a dal se na útěk. V zahradě paláce do něj další z vrahů Puriškeviě vystře-
lil několik ran z revolveru. Nakonec ho v kožichu hodili do polozmrzlé Něvy 
a když byla jeho mrtvola nalezena, zjistilo se, že příčinou smrti bylo utopení. 

W. Gruehn shromáždil důkazy, že Rasputin byl „čaroděj", který sám o sobě 
tvrdil, že má „zvláštní sílu", pomocí níž může dosahovat toho, co chce a chrá-
nit svůj život. Gruehn soudí, že nešlo ani o hypnózu, ani o „magnetismus" 
a uvádí také případy Rasputinovy jasnozřivosti: předpověděl, kromě jiného, 
že bude-li zavražděn, skončí i vláda Romanovců v Rusku. V mládí byl pří-
slušníkem orgiastické sekty „chlystů", ale není nic známo o tom, že by měl 
styky se sibiřskými šamany, skutečné mocnými čaroději, nebo že by sám byl 
do šamanismu zasvěcen. Záhadou také je, jak se mu podařilo uzdravit carevi-
če. „Zázračných vyléčení" se mu podařilo více, některá z nich pomocí bylin. 
Rasputinova osobnost byla většinou interpretována zcela falešně; byl skuteč-
nou magickou osobností, spojenou s animální vitalitou a povahovou dobrosr-
dečností a nespornými mimořádnými psychickými schopnostmi. 

Jednou z nejzáhadnéjších postav dějin magie dvacátého století byl Georgij 
Ivanovič Gurdjev (1865-1949) - ponechávám zde ruský originál jeho jména, 
které se v cizích jazycích různě přepisuje. Narodil se v Malé Asii, měl nepo-
chybné orientální rodový původ a zemřel v Neuilly u Paříže. Jeden z význam-
ných nekrologů k jeho úmrtí nesl charakteristický název: „Cagliostro dvacá-
tého století?" O jeho životě toho není mnoho známo, základní informace 
poskytl jeho žák Pjotr Děmjanovič Uspenskij (1877-1947 - Ouspensky), 
tvůrce „třetího organonu", esotericky založeného paradigma poznávání (první 
vytvořil Aristoteles, druhý Bacon z Verulamu). Mysticky založený přírodově-
dec Ouspensky se po svých toulkách světem (Egypt, Indie, Ceylon) setkal 
roku 1917 v Petrohradě s Gurdjevem a stal se jeho žákem. Také Gurdjev byl 
světoběžník, ale strávil deset let v Tibetu s jakýmsi záhadným posláním teh-
dejší ruské carské vlády. Pohyboval se však také v Persii a po malé Asii, která 
vlastně byla jeho domovem vůbec, hlavně mezi derviši a súfisty. Byl poklá-
dán za subuda, příslušníka zvláštní sekty, jejíž učení šířil v Evropě Ouspen-
sky, avšak byl spíše, jak poznáme z dalšího, súfista. V roce 1914 se vrátil do 
Ruska, shromáždil kolem sebe řadu významných lidí, kteri se u něho učili 
technikám orientální magie. Tyto techniky byly založeny na gymnastice a tan-
ci! V listopadu 1916 se Gurdjev vrátil do svého rodného města Alexandropo-
lu, na úpatí hory Ararat, ale objevuje se i v Tiflisu, kde zakládá Institut har-
monického vývoje člověka, organizaci, která ho později proslaví. Ale to se již 
blíží bolševická revoluce a Gurdjev i Ouspensky se stávají emigranty, avšak 
po několika letech se rozcházejí. V roce 1920 se Gurdjev objevuje v Němec-
ku - odtud jsou zprávy, že byl ve spojení s Thúle-Gesellschaft. Avšak situace 
v poválečném Německu, zmítaném politickými nepokoji a bídou, je nepřízni-
vá a nepřeje Gurdjevovu úsilí přenést sem činnost svého tifliského institutu. 
To se mu podařilo až v roce 1922, kdy v zámku Avon u Fontainebleau poblíž 



Paříže znovu založil Institut pro harmonický vývoj člověka, jímž pak 
prošly, kromě jiných, desítky známých osobností, spisovatelka Katherine 
Mansfieldová, která zde zemřela, spisovatelé Aldous Huxley a James Joyce, 
Einsteinův žák, fyzik J.G. Bennett, který se stal Gurdjevovým žákem, publi-
cista Arthur Koestler, René Daumal a další. Mnozí byli přitahováni pověstmi 
o Gurdjevovi: byl nejen zasvěcencem dervišů a súfistů, ale také mnichů z hory 
Athos a tibetských mágů. Mnozí z intelektuálů, kteří za ním do institutu přišli, 
však zase brzy zklamaní odešli, neboť museli bydlet ve stáji a podrobovat se 
tvrdé manuální práci. Gurdjev zatím často seděl ve svém bytě v centru Paříže 
a věnoval se sepisování svého poselství lidstvu: Beelzebubova vyprávění jeho 
strýci, což byla první část díla Objektivní nestranická kritika života člověka. 
Byla to kritika zdrcující, která v mnohém předcházela pozdější filosofie -
ko-antropoloickou kritiku člověka a postindustriální společnosti. Člověku 
vytýkal především nedostatek vůle a tvůrčí aktivity, stereotypičnost a povrch-
nost jeho života. Každé ráno ho bylo možno vidět v malé kavárničce nachá-
zející se v blízkosti jeho pařížského bytu, v Café de la Paix v exkluzivní 
astrachánské čepici na hlavě, kde popíjel kávu a přikusoval kousky sýra, 
který si nosil s sebou. Byl váženým hostem, protože dával číšníkům velké 
spropitné (L. Pauwels 1971). 

Avšak čím se vlastně „mág Gurdieff" proslavil, kromě své pověsti a svého 
institutu? V čem spočívala jeho „magie"? Byl skutečně jen Cagliostrem dva-
cátého století? Ze svérázného humoru (?) a temného obsahu jeho spisů to 
nevyčteme, jsme odkázáni na nejistá svědectví těch, kteří se pohybovali v je-
ho blízkosti a zčásti snad i na rozsáhlé dílo jeho žáka Ouspenského, který se 
s ním však rozešel; více snad odhalil jeho žák Bennett, či jeho životopisec 
Pauwels. Byl také označován za „obchodního cestujícího s černou magií", 
což není zcela přesné, neboť přes dvacet let seděl v Paříži. 

Okultistům objevil Gurdjev symboliku a metodu enneagramu (řec. devíti-
hroté figury), který je podle něho tajemným symbolem ještě tajemnějšího 
„Sarmonského bratrstva". Když byl Gurdjev v roce 1930 ve Spojených stá-
tech, setkal se s ním a zabýval se jím R. Landau (1936). Jeden z jeho přátel, 
který byl častým účastníkem sezení s Gurdjevem, vyslovil přesvědčení, že ten 
se velmi změnil po automobilové nehodě, která se mu přihodila. Odvolával se 
na svědectví jistého Araba, který ve stejnou dobu jako Gurdjev pobýval ve 
Lhase a tvrdil, že Gurdjev byl agentem carské tajné služby, ale to nic nevy-
povídá o jeho schopnostech a další činnosti. Zmíněný Arab však tvrdil, že 
Gurdjev o sobě rozšiřoval pověst, že se zabývá studiem tibetského okultismu, 
aby kryl své pravé poslání v této zemi. Mezi porevolučními ruskými emigran-
ty v Německu a ve Francii, kde jich žilo nejvíc, bylo mnoho podvodníků. 
Neméně se jich pohybovalo předtím přímo na carském dvoře. Gurdjev mohl 
být stejnou záhadou jako „svatý muž" Gríška Rasputin, který měl nepochyb-
ně „magický vliv" na carský manželský pár a na dvorní dámy, které v jeho 



přítomnosti upadaly do stavu hysterické 
adorace. Také Gurdjev, orientální typ muže 
s olivově zbarvenou pletí, s černýma očima, 
prý působil na ženy velmi přitažlivě. Lan-
dau, který s ním měl interview, uvádí, že na 
něho působil hypnoticky a že v jeho přítom-
nosti pociťoval velký neklid a slabost. Avšak 
vzpomněl si na radu Rudolfa Steinera, jak 
se vymanit z takového vlivu: je nutno přeru-
šit vizuální kontakt. Landau to učinil a do-
stal se opět do normálního stavu. Připouštěl 
však, že to mohla být i autosugesce, čemu 
předtím podlehl. Na Landaua učinil Gurd-
jev nepříznivý dojem, stejně jako soukromý 
spis, který mu Gurdjev věnoval. Gurdjev 
v něm uvádí, že se v jednom „mohamedán-
ském klášteře" věnoval meditacím a studiu 
„tajných věd", mezi jiným i „mentální ma- Georg ivanovi£ Gurdjev. 
gii", z níž věda zná jen její nejnižší složku, 
hypnózu. Svá studia pak prohloubil v „dervišském klášteře" ve střední Asii. 
Ve svém soukromém spise, který byl určen zpočátku jen jeho žákům, kterých, 
jak řekl Landauovi, byly tisíce a který byl vytištěn i s vysokou uvedenou ce-
nou, dále uvádí určité údaje, které poukazují na to, že byl určitým druhem 
šamana (vrozené nadpřirozené schopnosti a jejich rodinná tradice). Poněkud 
neskromně zde Gurdjev dále naznačuje, že „měl možnost dostat se do téměř 
všech nejposvátnějších tajných společností, ať už to byly společnosti nábo-
ženské, filosofické, okultní, politické nebo mystické, které byly obyčejným 
smrtelníkům uzavřeny", a že nashromáždil velké bohatství. Čím byl a co činil 
v období mezi léty 1890 až 1914 je v podstatě neznámo. Někteří lidé na Gurd-
jeva přísahali, jiní ho proklínali, píše Landau. Mnozí mu věnovali celé své 
jmění a šli otrocky všude za ním. To však nelze jednoznačně připisovat „ma-
gickému vlivu", ale spíše chování určitého typu lidské submisivity. 

Pauwels označuje Gurdjevovo učení za chaotické a říká, že se je snažil 
poněkud uspořádat jeho asistent, filosof Alfred Orage s pomocí určitého 
kroužku Gurdjevových žáků. Landau dospěl k závěru, když se marně pokou-
šel aby mu Gurdjev zodpověděl určité otázky, že „mistrova osobnost vyvolá-
vá větší dojem, než jeho učení". Anglický agent v Tibetu Achmed Abdullah, 
který žil ve Lhase a poznal tam Gurdjeva, napsal Landauovi dopis, v němž 
uvádí, že Gurdjev byl vychovatelem dalajlámy, že zde měl vysoký titul a vel-
ký vliv a že po vpádu Angličanů do Tibetu uprchl s dalajlámou a jeho průvo-
dem do Mongolská. Na konci svého dopisu napsal: „Čhtěl bych rád vědět 
všechno to, co Gurdjev již zase zapomenul." Myslel tím však poznatky okult-
ní nebo špionážní? 



Je však na čase říci něco o Gurdjevové učení. Je to v podstatě určitý druh 
velmi obecně formulované psychologické antropologie: člověk je „nevyvinu-
tá bytost" a aby se proměnil v jiného, vyvinutějšího člověka, musí v sobě 
nejprve péstovat vlastnosti, které nemá, ale v jejichž evoluční význam věří; 
sám sebe však nezná, jeho já je pouhý soubor nespojitých přání. První krok 
spočívá v poznávání vlastního těla, což umožňuje jeho pohyb. V tomto bodě 
teprve začíná Gurdjevova „magie" tance, která je v podstatě jakousi integrací 
súfistického pojetí esoterického významu tance a čínské metody „tai-chi". 
Podobně jako u jógy nejde tu jen o jakási zdravotní cvičení, ale o uvolňování 
sil psycho-fyzické, či lépe řečeno meta psycho-fyzické povahy. Současně do-
chází k integraci psychického a fyzického já ve vývojově vyšší dynamický 
celek. To je, obecně řečeno, ona cesta ke „zdokonalení", tedy opět téma trans-
mutace, s nímž se setkáváme ve všech směrech esoterických nauk. Touto 
cestou se také rozšiřuje vědomí člověka z nekonzistentního vědomí každo-
denního bytí ve vědomí přesahující hranice každodenní empirie, současně se 
však mění i vědomí každodenních zkušeností. Člověk shledává, že jeho pů-
vodní vědomí každodenního bytí bylo druhem iluze - to v podstatě odpovídá 
Meyrinkovu pojetí „bdění". 

Od roku 1934 se Gurdjev věnoval sepisování svých knih a komponováni 
hudby pro své esoterické tance: „Může existovat hudba, která přivádí vodu ke 
zmrznutí. Může existovat hudba, která by mohla okamžitě usmrtit člověka. 
Biblická legenda o zničení zdí Jericha hudbou je taková legenda o objektivní 
hudbě. Obyčejná hudba, lhostejno jakého druhu, nezničí žádné zdi, ale objek-
tivní hudba to může skutečně učinit. A může nejen ničit, nýbrž i budovat. 
V legendě o Orfeovi existuje poukaz na objektivní hudbu, neboť Orfeus pěs-
toval zprostředkování vědění hudbou. Hudba zaklínačů hadů na východě se 
přibližuje objektivní hudbě, i když přirozeně velmi primitivně" (Gurdjev pod-
le Pauwelse). Citovaný autor dále hovoří o neslyšitelných „melodiích vnitř-
ních oktáv", které „jsou vnímány citovými centry"; lidé mohou pociťovat 
hudbu tohoto druhu a být jí poslušní jako hadi. Klíčem k proměně člověka, 
kjeho vývoji k dokonalejšímu stavuje tedy zvláštní druh tance, doprovázený 
zvláštním druhem hudby. Gurdjevova teorie hudby je velmi blízká, jak zde již 
bylo naznačeno, kabbalistickému pojetí síly zvuku. 

Esoterni význam tance - jde tu ovšem o tance určitého druhu - pregnantně 
vystihl Louis Charpentier (1992): „Tanec je úkonem, který včleňuje osobní 
rytmy jedince do rytmů obecnějších, to jest rytmů lokality. Jestliže s určitým 
rytmem splyneme tělesně, splyneme s ním i duševně, ale zapojuje se i naše 
stránka duchovní, jež v tom nachází chtě nechtě podnět k seberozvoji, případ-
ně spouštěcí impuls. Tím, že umožňuje spojeni člověka s rytmy - životem 
vesmíru, je tanec činností nábožnou. Je-li správně veden, podobá se józe; tak-
to je provozován súfickou sektou dervišů, pro něž je tanec prostředkem 
k dosažení extáze, k překonání lidské animality právě pomocí animální partie 



- těla. Všechna náboženství používala tohoto bezpochyby nejúčinnějšího pro-
středku. Tančilo se při eleusinských mystériích, při bakchanáliích, kde se po-
dávalo víno jako pomocný prostředek k uvedení do transu, tančil David 
(a jisté ne sám), tančily druidky na ostrové Sein u bretaňského pobřeží, aby se 
přivedly do věšteckého transu. Až do 14. století, kdy byl zrušen původní křes-
ťanský obřad, tančilo se v kostelech - bud v kruhu jako v Chartres, kde tanec 
vedl biskup, či v průvodu. A čarodějnický sabbat byl také hlavně tanečním 
shromážděním na vybraném místě. Při skupinovém tanci, ba dokonce i při 
dnešním společenském tanci dochází běžně k tomu, že jednota rytmu vede ke 
splynutí tančících bytostí. Zkrátka vznikne egregor." Charpentier spojuje tyto 
úvahy o tanci s tzv. kromlechy (kameny uspořádanými obvykle v kruhu), kte-
ré mají neznámý původ, jsou však přisuzovány Druidům a soudí se, že byly 
umisťovány v místech, „kde telurické proudy pomáhají svou aktivní energií" 
a způsobují, že „tanečník do sebe načerpá vlastnosti - sílu ze země, jež byla 
pro obřadní tanec zvolena". 

Vnitřní harmonie člověka je ustavena sjednocením myšlení, cítění a moti-
vace a vybavením se z úplné závislosti na vnějším okolí. Dalším krokem je 
rozšiřování vědomí. To jsou hlavni znaky Gurdjevovy filosofie; základem 
jeho magie byly „objektivní" hudba a tanec. 

Existuje celá řada významných svědectví o tom, co se dělo v Gurdjevově 
institutu ve Fontainebleau, některá z nich jsou pozitivní, jiná jsou kritická, 
většinou jsou smíšená. Gurdjev zde pracoval s určitými principy, které platí 
v běžné psychoterapii, novum, které přinesl a které mělo ohlas i mimo institut 
byl tanec a rytmická cvičení. Žáci a žákyně jeho institutu vytvořili taneční 
(baletní) soubor, s nímž vystupovali v Paříži, ve Spojených státech a jinde. 
Také posuzování této činnosti nebylo zcela jednotné, některé kritiky byly nad-
šené, jiné kritické. Počet žáků institutu se pohyboval mezi 40 a 70 a zdá se, že 
jen někteří z nich dosáhli toho, o co Gurdjev usiloval, tj. vnitřní harmonie. 
Kromě rytmických cvičení, gymnastiky a tance, velmi svérázného (choreo-
grafii, hudbu a kostýmy, obvykle jen bílé řízy skromně zdobené, navrhoval 
Gurdjev sám) se žáci zabývali tvrdou prací a večerními školeními, spali jen 
5-6 hodin. Smyslem tvrdého výcviku bylo dosažení sebekontroly a vědomí 
skutečného já, neboť běžné vědomí já, jak tvrdil Gurdjev, je fragmentární 
a nepravé, závislé na konvenci. Mimo jiné museli žáci překonávat osobní 
averze, např. jeden, který se štítil krve, byl zaměstnán v kuchyni na přípravě 
syrového masa. Strava byla velmi jednoduchá, s výjimkou opulentních hostin 
pro návštěvy a oslavy narozenin členů institutu. Gurdjev sám byl v tomto 
sméru velmi náročný, odříkání a askezi zavrhoval, ale manželské páry žily 
v institutu odděleně. Kuřákům bylo kuřivo-okamžitě odňato. Souhrnně vzato 
byly úspěchy této převýchovy osobnosti jen částečné. Gurdjev ostře odlišoval 
mezi vůlí a přáním, skutečnou vůli mají jen nemnozí. V institutu se k ní však 
většinou nepropracovali. 



Gurdjevova „filosofie" byla zvláštní: nesmrtelnou duši mají jen někteří, jiní 
mají možnost ji získat; nesmrtelná duše se tedy získává, není dána. Zvláštní 
bylo také jeho pojetí vztahu mezi věděním a bytím: u většiny lidí je tento 
vztah disharmonický. Většina lidí žije ve stavu jakéhosi „subjektivního sně-
ní", vědění je „probuzení". 

Krize současnosti 

Ve druhé polovině 20. století vrcholí krize, či přesněji řečeno, úpadek 
západní kultury. Závěrečné dějství zániku Západu, jak je předpověděl ve 
svém stejnojmenném a tolik diskutovaném díle O. Spengler (1922), je již 
zde. Řecko-římské kořeny této kultury shnily v bahně schizoidního životního 
stylu infikovány úpadkovostí všeho druhu: dehumanizující technokratická 
civilizace, zběsilý boj o status, bankovní konto jako největší hodnota ve světě 
beznadějně zdeformovaném tlaky trhu, prestiže a penéz. Devastované lidství 
v devastovaném životním prostředí železobetonové poušté a destruktivního 
intelektuálství. „Přes rozvinuté průmyslové země se stále rychleji převalují 
vlny změn nebývalého dopadu a vyplavují všemožné druhy podivné spole-
čenské vegetace - od psychedelických církví a ,svobodných univerzit' po 
vědecká města v Antarktidě a kalifornské kluby, kde si členové vyměňují 
manželky" (A. Toffler 1992). Lačná chapadla tohoto morbidního světa do 
sebe vtáhla i védu mágů, aby z ní vytvořila alternativní kulturu chorobného 
ducha přesycených. Sekty znuděných a duševně vyprahlých mísí z magie 
a sexu opiové kuličky satanismu a anarchomagie; ochotní kšeftaři se senza-
cemi již připravili opiovou dýmku a doupě. Novodobí duševní masturbanti 
rozdráždění Lovecraftovými fantasmagoriemi a televizními techno-horrory 
se scházejí na sexuálné-magické party s profesionálním „veleknězem" - pod-
nikatelem. New Age - New Business! „Nová magie" ve znamení pohodlné-
ho vzrušování se a trapného sexu. 

V crowleyánské tradici pokračují zejména Michael D. Eschner a Ralph 
Tegtmeier (Frater V.'.D.\). Zcela modernizovanou „magii", vyhovující potře-
bám společenských rebelů s šekovými knížkami vytvořili Ramsey Dukes 
a Pete Carroll. Vídeňský katolický kněz Josef Dvorak vytvořil inteligentnější 
filosofii satanismu, konkurující primitivismu Antona LaVeye. V Paříži se 
v roce 1977 konal sjezd „prastarého rosekruciánského řádu" ve velké kongre-
sové hale přeplněné „rosekruciány", nadšených elektronickými iluminacemi. 
V čele sálu byla instalována jakási stupňovitá pyramida a po obou stranách 
seděly půvabné „kněžky" v bílých řízách s elektrickými svicemi v rukou. 
O několik let později se v Mnichově konal, obchodně prý velmi úspěšný, ve-
letrh esoteriky. Vedle bohaté zastoupené esoterické literatury si zde zájemce 
mohl nakoupit i magická rituální roucha, magická zrcadla a další. Snad jen 



sukkuby a inkubové byli na objednávku. Úporné kabbalistické sestavování 
šemhamforáše snad v brzku nahradí počítače. 

Ramsey Dukes je vynálezcem tzv. anarcho-magie (kniha nazvaná Thun-
dersqueak, 1979 - s podtitulem „vyznáni pravého vzletného anarchisty"). 
Absolvent cambrigské univerzity se zde pokouší nově formulovat pojetí svo-
body a společenského ilusionismu, jakož i kauzality založené na „participaci 
vůle". Vzdělaný autor podává následující příklady: sekvence „vyprahlost -
nepohodlí - dešťový tanec - déšť" je právě tak „ne-neobyčejná" a přirozená 
jako sekvence „plný měchýř - nepohodlí - jít k toaletě - močit", „neboť di-
voch nežije v představě, že je oddělen od elementů tak, že by tyto byly nezá-
vislé - myšlenka, která je pro nás samozřejmá". V podstatě magického je 
harmonie víry a vůle. Víra je subjektivní stav a jde nyní o to, že: „Subjektivní 
stavy jsou separovány jako ,démoni' nebo ,duchové', nebo ,objektivovány' 
a jsou tím podány moci vůle." Magický akt je vnitřní imperativ dynamizova-
ný vírou. A tato dynamizace spočívá v „činění nemožného", což, mimo jiné, 
nutně souvisí se vzpourou proti konvenci. Dukes je pokračovatelem učení 
pravicového anarchisty Lemuela Johnstonea: revoluce se má odehrávat pře-
devším pod heslem „pryč s realitou"; výrok „to není možné" vyjadřuje něco 
velmi relativního. Předpokladem pro uznání účinků plynoucích z jednoty víry 
a vůle, doznává Dukes, je postulát „universálního ducha". 

V jiné své knize (Ssothome: an essay on magie, 1979) se Dukes pokusil 
definovat své pojetí magie: „Magie je technika, pomocí níž se lidský duch 
pokouší o vliv na svůj svět", přičemž tento svět zahrnuje nejen „fyzické uni-
versum", nýbrž „všechny jevy, objektivní i subjektivní, které nereagují na 
bezprostřední vlivy". Dukes se zde pokouší, jak říká, popsat magii bez pomo-
ci takových pojmů jako jsou „nadpřirozené síly", „vyšší světy" nebo „moc-
nosti temna". Avšak aby se mu to podařilo, musí, podobně jako jeden z jeho 
inspirátorů, A.O. Spáre, rozšířit pojetí subjektivního světa, což je ovšem ob-
tížné i za cenu nově formulovaného empiriokriticismu, resp. panpsychismu. 
A tak se Dukes pouští do dalekosáhlé srovnávací analýzy magického a vědec-
kého myšlení, přičemž se opírá opět o myšlenky Lemuela Johnstonea a C.G. 
Junga, aby dospěl k závěru, že je vždy chybou, chtít vlastními schopnostmi 
„přezkoušet slova magického teoretika". Je to mnohomluvné povídání, neroz-
lišující mezi teorií a filosofií a nepřiznávající, že každá filosofie je založena 
na postulátu, jehož zdrojem může být jen víra a že systém, který se z něj 
rozvíjí jsou jen slova. To ovšem platí i pro magii, jejíž fenomény lze zčásti 
vysvětlit hypotetickými konstrukty jako jsou astrál a duše světa. 

Peter J. Carroll, autor dvoudílného spisu Liber Null (1986) se snaží být 
praktičtější a jít ve stopách Crowleyho a Sparea. Techniky magie prohlašuje za 
„hypervědu budoucnosti", proklamuje je za „nezávislé na jejich náboženských 
nebo symbolologických asociacích" a jejich historické kořeny spatřuje v šama-
nismu. Reaguje tak promptně na oživení zájmu o šamanismus: „kabbalistické 



a goetické triviality byly v posvátné čtenářské hale Britského muzea odklize-
ny". Carrollova kniha je „oficiální příručka zasvěcení" anglického řádu IOT 
(Iluminates of Thanateros), který je dědicem Spareova kultu Zos Kia. Řád 
odvozuje svůj název, jak se uvádí na začátku knihy, z božstev sexu, erotu 
a smrti. Sex a smrt jsou síly, které člověka ženou pozitivními i negativními 
cestami a nejvíce posedají lidstvo současnosti. Řád IOT chce zkoumat jak se 
bude projevovat pátý áon, spočívající dosud v embryonálním stadiu. Učení 
řádu IOT je ovšem sedm tisíc let staré a vývoj magie znázorňuje Carroll na 
následujícím schématu: 



Kniha obsahuje tradiční témata 
magie, ale také řadu nových přístu-
pů k magické praxi, z nichž některé 
jsou založeny na tzv. fyziologické 
gnózi, která se opírá o dvě metody: 
inhibiční a excitační. K první patří 
např. „magický trans vyvolávající 
koncentrace", potlačování spánku, 
půsty, vyčerpání, strnulost, trans 
navozený drogami, senzorická de-
privace. K excitačním metodám pa-
tří např.: sexuální vzrušení, tanec, 
užití bubnů, zpěvu, mírných haluci-
nogenů, přesycení podněty. 

Carrollovo dílo věnované prak-
tické magii obsahuje ovšem také 
onu v jistých kruzích oblíbenou čin-
nost, totiž „magické skupinové ex-
perimenty", které jsou nezřídka jen 
záminkou nebo krycím názvem pro 
skupinový sex. Podle Carrolla: „Podstata magického činu spočívá v tom, že 
spočívá v prudkém kroužení kolem fixního bodu, které je doprovázeno kolek-
livními mantrickými invokacemi... Rovněž mohou být nasazeny hyperventila-
ce, flagelace a stimulancia, aby bylo zvýšeno vzrušení a gnóze. Sexuální 
vzrušení, kromě toho, které má autoerotický základ, se nechá jen velmi těžko 
koordinovat a je mnohem častěji produktem skupinového rituálu než prostřed-
kem navození kontrolované skupinové gnóze." Kolektivně lze pak provozovat 
očarování, evokace různých démonů a elementálů, invokace za účelem inspi-
race poznání a divinace. Oblíbená je „chemognóze", inspirace vyvolávaná 
drogami a na nich také do jisté míry závislá „psychonautika", obdobná tomu, 
co parapsychologové označují za „out of the body-experience" a co okultisté 
spojují s vymisťováním astrálního těla a jeho pohyby v prostoru a čase. Také 
Carroll pokračuje v tradici metapsychologicky založené magie, jak ji založil 
zejména I. Regardie. Např.: „Baphomet je (para) psychické pole, které je na 
této planetě plozeno úhrnem všech živých bytostí. Od doby šamanistického 
iionu bylo zobrazováno nejrůznějšími způsoby, jako Pan Pangenitor Panpha-
ge, vše-plodič a vše-hubitel, jako Šiva-Kali, tvořivý phallus a strach vyvoláva-
j ící matka a jako ničitel, jako Abraxas, mnohotvarý bůh, který je jak dobrý tak 
i zlý, jako ďábel sexu a smrti se zvířecími rohy, jako zlý Archon, který vystu-
puje před tímto světem, jako Ištar nebo Astaroth, bohyně lásky a války, jako 
Anima mundi neboli Duše světa, anebo zcela prostě jako ,bohyně'. Jinými 
zobrazeními jsou orel, baron Samedi, Thanateros nebo Cernnunos, rohatý bůh 

Jules Boucher. 



Keltů." Baphomet tedy reprezentuje, podle Carrolla, obé základní síly astrálu, 
plodivou a ničivou, podle mého soudu je však jen symbolem určitého, a to 
velmi agresivně-destruktivního astrálního egregoru. 

Klasickou magii současnosti reprezentuje dílo J. Bouchera, F. Bardona 
a dr. Klingsora (Adolfa Hembergera, který přijal jméno čaroděje z Parsifala). 
Kabbalistickou magii reprezentuje dílo Gareta Knighta, psychurgii a přípravu 
k vysoké magii W.E. Butler, theurgii Robert Ambelain a Sadhu Mouni, 
crowleyovsky potemnělý „kult stínů" Kenneth Grant, modernizovanou 
ceremoniální magii William G. Gray a silně psychologizovanou magii Israel 
Regardie, jeden z posledních tajemníků Aleistra Crowleye, který též zveřejnil 
mnohé z magických děl řádu Zlatého úsvitu. Významnými historiky magie 
byli Arthur Waite, Francois Ribadeau-Dumas a Francis King. Klingsor-Hem-
berger publikoval dílo o „experimentální magii" (1967), které podává me-
todicky velmi obohacenou klasickou evokativní magii a talismanologii 
(Hemberger byl členem řádu Fraternitas Saturni). Nejpopulámější se však sta-
lo obsáhlé dílo Františka Bardona. Velmi informativní pro zájemce o kla-
sickou ceremoniální magii bylo rozšířené vydání proslulé příručky Pierre 
V. Piobba (Formulaire de haute magie, 1937 a další vydání). Zatím nejsyste-
matičtějším dílem o sexuální magii je Handbuch der Sexualmagie od Fratera 
V.\D.\ (Ralpha Tegteimera). Filosoficky a historicky propracovaný satanis-
mus pak reprezentuje dílo Josefa Dvoraka (Satanismus: Schwarze Rituále, 
Teufelswahn und Exorcismus - Geschichte und Gegenwart, 1991). 

Současnost je poznamenána antropologickou deformací magie, související 
s kulturní krizí Západu. Oblíbená „skupinová magie" se stává stimulující sou-
částí večerních cocktail-party. Neznamená to však úplné přerušení tradic kla-
sické magie, jak o ní pojednává tato kniha, znamená to pouze, že pěstování 
této magie je uzavřeno ve vysoce esoterních kroužcích a stalo se záležitostí 
jedinců a jejich Mistrů. Skutečná magie je dnes velmi vzácná. 

Dějiny magie jsou plny zajímavých záhad. Patří k nim záhadný původ ně-
kterých magických grimoárů, textů obsahujících návody k různým magickým 
operacím, především ovšem k evokaci - nebo jak se v těchto grimoárech uvá-
dělo, „citaci" - různých kategorií „duchů". Nejznámější texty tohoto druhu 
jsou Šalamounovy klíčky a Abramelinova kniha o posvátné magii; často však 
byly vydávány, obvykle s antedatací, také neblaze proslulý Grimoár papeže 
Honoria, Lemegeton, Herpentilova černá magie a řada příruček připisovaná 
Faustovi, z nichž nejznámější byla Magia naturalis et innaturalis (jedna verze 
z roku 1505, druhá 1612). 

Také dvacáté století má takovou magicko-liturgickou záhadu. Je jí obsáhlý 
magický grimoár zvaný Necronomicon a připisovaný „šílenému Arabovi" 
Abdul Alhazredovi. Spis nese podtitul „Kniha mrtvých jmen", originální titul 
nesl název AI Azif. O knize se poprvé zmínil americký autor proslulých horo-
rů H.P. Lovecraft (1890-1937) v dopise svému známému v roce 1927. Proto 



je tato kniha mnoha znalci tohoto tématu považována za Lovecraftovu mysti-
fikaci. V každém případě se její text na mnoha místech podobá jazyku údaj-
ného mystifikátora. Údajným autorem měl být jemanský Arab, který žil v VII. 
stol. n.l. Kniha měla být někdy kolem roku 950 přeložena z arabského origi-
nálu do řečtiny, později i do latiny, ale všechny exempláře měly být ztraceny. 
Název Necronomicon pochází právě z údajného řeckého překladu. Kniha byla 
údajně dána roku 1232 na index zakázaných knih římsko-katolickou církví. 
Ve dvacátém století pak vyšlo několik verzí této knihy, a to jak pod původním 
arabským, tak i řeckým názvem. Jednu z verzí vydali G. Hay, R. Turner 
a D. Langford (1978) s předmluvou C. Wilsona; druhá verze je německá 
z roku 1980 a pochází údajně z neúplných výpisků a poznámek G.A. Grego-
riuse (vydání je spojeno s dalším grimoárem, a to Goetií, malým Šalamouno-
vým klíčem). Gregoriův text byl zakódován, což poukazuje na nejvyšší 
obezřetnost a utajenost. Praxe provozovaná podle tohoto grimoáru je poklá-
dána za nejvýše nebezpečnou, protože jejím předmětem jsou démoni genero-
vaní krvavým kultem prastaré zaniklé civilizace. 

Obsahem knihy je theurgický kult „starých bohů" (Lovecraft jej označuje 
„Cthulhu"). Verze výše uvedených autorů i třetí verze, kterou pod původním 
názvem vydal C. Wilson (1978) se však obsahově zčásti liší. Kniha je v pod-
statě příručkou démonologické magie; její převážnou část tvoří zaklínači for-
mule a charaktery démonů. Alhazred vydává knihu za „svědectví všeho toho, 
co viděl a co se naučil", od krutých, nebeských duchů, „poutníků pouště" 
a čtenáře varuje a nabádá k nejvyšší opatrnosti při praktickém použití knihy. 
Pojednává totiž, jak tvrdí její autor, o zvláštní kategorii velmi nebezpečných 
démonů, o „staré rase bohů", která byla potlačena a je vůči člověku velmi 
nepřátelská. To je ovšem typické Lovecraftovo téma. Jsou to duchové sídlící 
v „nehybných místech smrti a věčné žízně", jsou to zapomenutí démoni pouš-
tě a zaniklé civilizace, „ničemní Igigi". Kniha otevírá brány ke světu těchto 
zaniklých civilizací, tedy k astrálním egregorům krvavých kultů, jimiž se tyto 
civilizace vyznačovaly, ke světu démonů, jejichž potravou je krev. Také stra-
šidelný Alhazredův úvod, plný nesrozumitehiých jmen divokých a krvežízni-
vých démonů je opět dikce odpovídající plně Lovecraftovu duchu. Tak např. 
„hrůzu vzbuzující démoni Allu" jsou charakterizováni jako „démoni s psími 
tvářemi, kteří jsou vyslanci boha lupičství a ohryzávají lidské kosti". Uvede-
ná zaklínání např. proti „hordám démonů, kteří útočí nocí", jsou smysluprostá 
slova, která však byla překládána. Je tam i zmínka o „člověku škorpionu", 
která by mohla poukazovat na to, že onou zaniklou civilizací byla civilizace 
zvláštní kategorie lidí či pololidí (lidí-zvířat), jak o ní uvažoval paleontolog 
E. Dacqué (1928 a pozd.), bytostí pěstujících kulty, které se „radují z pomalé-
ho prolévání krve". Nacházíme zde i téma áukkub a inkubů, klasických feno-
ménů černé magie Západu a další. Jedno ze zaklínání se týká „praotce bohů" 
léto zaniklé kultury - opět oblíbené Lovecraftovo téma, jímž umocňoval vliv 
svých hororů na poněkud prostomyslnou kategorii svých čtenářů. 



Několikrát se opakující psáž ze zaklínání „praotce bohů", charakteristicky 
morbidní, zní takto (použito soukromého překladu): 

„Zaklínám Tě, Ó praotče bohů! 
Přivolávám Tě, nestvůro temnoty, s dílem temnoty! 
Přivolávám Tě, nestvůro nenávisti, s dílem nenávisti! 
Přivolávám Té, nestvůro pouště, s dílem pouště! 
Přivolávám Tě, nestvůro bolesti, s dílem bolesti! 
Přivolávám Tě a volám Tě z Tvého sídla v temnotě! 
Probouzím Tě z místa Tvého odpočinku v nitru Země! 
Kéž se zvedají mrtví!" 

Pro všechny případy autor potenciálního evokatéra utěšuje: „V případě, že 
se bůh neobjeví, neber na to ohled, nýbrž klidné dokonči rituál, neboť to zna-
mená, že byl přivolán na jiné místo nebo je zaměstnán prací, v níž je lepší ho 
nevyrušovat." Dodejme, že touto prací, jíž je „praotec bohů" tak zaujat, je 
patrně ohryzávání lidských kostí. V galerii dosti dekadentně vyhlížejících 
bohů vynikají „pán ohavnosti" Humwawa a jeho bratr, „strašlivý Pazuzu" se 
„shnilými genitáliemi". 

Je velmi pravděpodobné, že Necronomicon je Lovecraftovou mystifikací, 
kterou mohl šířit drive, než s ní vystoupil ve výše uvedeném dopise a které 
podlehl i jinak nekritický Gregorius. Nicméně je to pouhá domněnka. Velmi 
informovaný český znalec magie J. Veselý (1997) soudí, že „se jedná o sou-
bor více méně autentických sumerských a akádských magických textů, který 
však mohl být sestaven teprve po rozluštění klínového písma, tedy až v tomto 
století". Poukazuje na část textu, „která je nepochybně pravá a vyšla tiskem 
již koncem minulého století v Helsinkách (Die Assyrische Beschwórungsse-
rie Maglu nach den Originalen im British Museum herausgegeben, in Acta 
Societatis Scientiarum Fennicae, sv, XX., č. 6)". To nemusí být zcela v rozpo-
ru s hypotézou o Lovecraftově mystifikaci. 

„Hnědá magie" 
Barevným symbolem nacistického hnutí v Německu byla hnědá barva. 

Pokud byla odvozena, jako tomu bylo u italských fašistů, z jejich černých 
košil, není to zcela přesné, neboť nacistické úderné oddíly SA nosily košile 
barvy okru. To ale není podstatné. Název „hnědá magie" vyjadřuje spojení 
nacistického hnutí s magií, dokonce jeho černomagickými základy. Tyto před-
stavy byly odvozeny nejen z neuvěřitelných zločinů, které má nacismus na 
svědomí, ale i ze spojení nacistické ideologie s určitou rasově-politickou 
mytologií, která měla množství vnějších, zdánlivě okultních znaků (noční 
pochodňové průvody, symboly a ceremoniály oddílů SS, jejich tajuplný kult 



na hradě Wewelsburgu atd.). Hovořilo se o okultních kořenech nacismu 
a nezapomnělo se ani na zde již zmíněnou společnost Thule. Bylo však nutno 
vynaložit mnoho fantazie na to, aby se tyto kořeny „prokázaly", neboť jediný, 
kdo z předních nacistů věřil v okultismus, především v jakési okultní zdroje 
„dědictví předků" („Ahnenerbe") byl nejvyšší velitel SS H. Himmler. Finanč-
ník H. Schacht věřil v astrologii, stejně jako R. Hess, Hitlerův dezignovaný 
nástupce, který svůj odlet do Anglie údajně učinil na radu astrologa. Hitler 
sám se okultismem nikdy nezabýval a J. Goebbels jím dokonce pohrdal. 
„Hnědá magie" je čirá fantasmagorie, vyprodukovaná patrně z důvodů ko-
merčních. Nejdále v ní zašel T. Rovenscroft (1972) s trapnými smyšlenkami 
o historii „osudového kopí", které z podstatné části opírá o neméně trapné 
smyšlenky „svědka" E. Pretzsche a J.W. Steina, podle nichž se Hitler snažil 
získat magické „posvátné kopí, zaručující svému držiteli téměř neomezenou 
moc". Neméně mystifikující jsou výmysly publicistů L. Pauwelse a J. Ber-
giera (1971) o spojení nacistů s berlínskou černomagickou Světelnou lóží. 
Prostou, publicisticky nepříliš výnosnou pravdou je jisté spojení některých 
předních nacistů, Hitlera patrně nevyjímaje, s pseudomystickými, naciona-
listicky a rasisticky orientovanými řády, jako byl např. Germanen Orden 
a další, z nichž některé vyrůstaly z magicky zcela neškodného teosofického 
linutí. A také pověstmi opředený Himmlerův „mág" K.M. Wiligut-Weisthor 
byl pouhý výrobce legend o germánské prehistorii. 

Pokusím se nyní nastínit některé podstatné souvislosti, které vedly k „sen-
začním objevům" o okultních kořenech nacismu, které jsou jen mystifikace-
mi. „Hnědá magie" prostě neexistovala. 

Začalo to ve Vídni. Rakouští Němci se v množství neněmeckých národů 
rakousko-uherského mocnářství cítili na konci XIX století velmi ohroženi. 
Začali posilovat své národní sebevědomí germánskou mytologií. Byla to sa-
mozřejmě jen jedna z více možných cest, ale tato cesta vyhovovala určité 
kategorii lidí, jimiž byla poetická starogermánská mytologie blízká svým ur-
čitým esoterismem (Nibelungy, Valkýry) a militantismem (hrdina Siegfried, 
bůh války Wotan, Valhalla). Kromě toho řada z nich byla ve spojení s teoso-
fickým hnutím, které se na konci minulého století v Německu šířilo. U man-
želů Gebhardových v Elberfeldu, kde býval hostem také Eliphas Lévi, byla 
v červenci 1884 založena první teosofická společnost a její lóže byla také 
brzy nato otevřena ve Vídni. Tento sklon k mysticismu podporoval ještě ro-
mantický ráz německé krajiny (alpská krajina, německý les Spessart, pohoří 
Harz, staré hrady, tyčící se na skalách nad řekami). Později se vyvíjí specific-
ká forma německého okultismu, runová magie (K. Heise), německá kabbala 
(H. Reichstein 1931), německé rosekruciánství atd. Ve vztažném rámci těchto 
skutečností vzniká hnutí, jehož cílem je oživení „ariogermánské tradice", sta-
rogermánského pohanského náboženství (Wotanův kult - wotanismus), a 
jehož členové se spolčují v Germanen Orden. V čele tohoto hnutí je Guido 
von List (1848-1919), který s fantazií sobě vlastní studuje a hlavně si vymýšlí 



dějiny starých Germánů a stává se nejen neúnavným sepisovatelem dramat, 
románů a básní, ale i historických studií na téma starogermánství. „Objevuje" 
např. starogermánskou gnózi, tzv. „armanistickou gnózi" (Armani mají být 
podle Lišta „hermiones" římského historika Tacita, starogermánský kmen 
s vyspělým arijským náboženstvím). Nástupci armanistické gnóze, tvrdě po-
tlačené katolickou církví, měli být, podle Lišta, templáři a po nich také křes-
ťanští kabbalisté a ovšem i rosekruciáni. Proto také v těchto kruzích vzniká 
heslo „Pryč od Říma!" a tendence přestupovat k protestanství. Roku 1908 je 
založena Guido von List-Gesellschaft a roku 1910 shrnuje List své fantas-
tické doktríny, v nichž lze nacházet vliv teosofie, v knize Die Religion der 
Ariogermanen. Kult starogermánství má již svou pevnou základnu. Listovým 
nástupcem se stává bývalý cisterciátský mnich, který, podobně jako List, obje-
vuje své arijské aristokratické předky, Jórg Lanz von Liebenfels (1874-1954), 
který obohatil Listový teorie o „sexorasistickou gnózi". Podle Liebenfelse, 
odvolávajícího se, kromě jiných, na Knihu Dzyan H.P. Blavatské (která je 
plodem její fantazie) a dokonce i na určité, ale svérázně interpretované pasáže 
z Bible, se kdysi arijci pohlavně mísili s jakousi méně vyvinutou kvazi-lid-
skou rasou, což mělo za následek vznik „sodomských opolidí" („antropozoa" 
- zvěrolidé). Pozůstatkem této „skutečnosti" jsou údajně satanistické kulty. 
Liebenfels dokonce doporučoval zřizování „pěstitelských klášterů" („Zucht-
klóster"), v nichž by rasové čistí arijci s rasově čistými arijkami plodili čis-
té arijské potomky (nacisté se později pokusili něco podobného realizovat 
s vybranými příslušníky SS). O vánocích roku 1907 vztyčil Liebenfels na věži 
hradu Werfenstein v Horním Rakousku nad Dunajem prapor se svastikou (há-
kovým křížem). K nacistickému hákovému kříži budiž poznamenáno, že jeho 
ramena jsou pravotočivá, proti levotočivým ramenům původní svastiky: levo-
točivost je znakem života, pravotočivost smrti. A také roku 1907 vznikl řád 
Ordo Noví Templi, pěstující starogermánskou mytologii a runový okultismus. 
O něco později již zmíněný řád Germanen Orden přijal krycí název Thu-
le-Gesellschaft a věnoval se spojování starogermánské mystiky a mytologie 
s nacionalismem. Tedy žádný okultismu a už vůbec ne magie, nýbrž stále stej-
ný, mytologicky založený nacionalismus. S působením nacistické organizace 
v Mnichově spadá také v jedno to, že při řádu Thule byl založen K. Harrerem 
Deutscher Arbeiterverein, který později sblížil tento řád s některými nacisty, 
zvláště s A. Rosenbergem, autorem neméně zmateného spisu s názvem Mýtus 
dvacátého století, který je pokračováním germánské, resp. arijské mytologie, 
která byla ovlivněna také, jak je známo i z jiných pramenů (Chamberlain, 
Gobinneau a další). Po první světové válce, kdy Bavorsku hrozí rudá revoluce 
a stát je ovládán sociálními demokraty, se řád Thule, který sestavuje bojovou 
jednotku (Kampfband Thule), podílí na listopadové revoluci roku 1919. 

A právě s řádem Thule jsou podnikány další senzace a chtivé spekulace 
(zejména H. Bronder 1964 a známí publicisté L. Pauwels a J. Bergier 1971). 
Clen Thule a pozdější známý geopolitik K. Haushoffer (1869-1945) se měl 



mezi lety 1903 až 1908 několikrát v Tibetu setkat s „velkým mágem" Gurdje-
vem a být zasvěcen do tajemství tibetské černé magie. Do těchto tajemství 
pak měli Haushoffer spolu s básníkem D. Eckhartem, který měl velký vliv na 
Hitlera, zasvětit právě tohoto pozdějšího vůdce nacistů. Ve skutečnosti jedi-
nými významnějšími okultisty, kteří byli členy Thule, byli R.J. Gorsleben 
(1883-1930) a R. von Sebottendorf (1875-1945), vlastním jménem Glauer, 
který však v roce 1919 z řádu vystoupil. Nicméně Sebottendorf je pozoruhod-
ná osobnost: deset let žil v cizině (ve Švýcarsku, USA, Mexiku a zejména 
v Turecku, kam se vracel i potom, co se usadil v Německu a kde působil 
během druhé světové války jako nacistický špion - po porážce Německa zde 
skončil sebevraždou utopením v Bosporu). V Turecku byl ve dvacátých le-
tech hostem jistého paši, který ho uvedl do sufismu a praktik dervišské sekty 
Baktaši. Výsledkem toho byla jeho pozoruhodná kniha, přeložená také do 
češtiny, o praxi starotureckého svobodného zednářstvi (1924). 

Vraťme se však ještě k démonizované Thule, ve skutečnosti politické na-
cionalistické organizaci. „Fantastičtí realisté" Bergier a Pauwels (1960, česky 
1969) však ze společnosti Thule pracně vytvořili středisko černé magie. Jméno 
Thule původně mělo označovat nějakou zemi a kulturu, asi jako byla Atlantida, 
zmizelou civilizaci. Členové společnosti Thule však měli být zasvěcenci jaksi 
spojení s berlínskou Světelnou lóží, pěstující okultní praktiky s tajemnou ener-
gií „vril" (název převzat od Bulwer-Lyttona). A pak zde bylo ještě jakési tajem-
né spojení s Tibetem, a to přes Karla Haushoffera, jak již bylo zmíněno dříve. 
Haushoffer, představitel jakéhosi černého řádu usilující vytvořit novou kulturu 
a nové lidstvo, byl jeho exponentem a přes medijního Hitlera se mu to z části 
podařilo: nacistické zločiny, to bylo ono do světa vypuštěné démonické zlo, 
„vril". Tato téže, že Hitler byl prostředníkem jakéhosi vysoce tajného Černého 
řádu je ovšem plodem fantazie stejně jako jiná téže, podle niž byl Hitler nástro-
jem sionismu. Bergier a Pauwels pak ješté naznačují „filiaci" Thule, Světelné 
lóže a Ahnenerbe, studijní společnosti, kterou roku 1933 založil F. Hielscher 
a která byla roku 1939 vtělena do SS. A zde zase z jiných pramenů přichází ke 
slovu „mág" K.H. Wiligut (1866-1946), který vystupoval pod jménem 
Weisthor a měl hodnost SS-Standartenfúhrera. Na hradě Wawelsburg u Pader-
bornu pohanským rituálem oddával důstojníky SS a přispíval dle svých skrov-
ných možností k ideologii SS a k hledání stop po pragermánských předcích, 
které mimo jiné směřovaly také do Tibetu. Stranou ponechávám fantastické 
učení H. Herbigera (1925) o duté zeměkouli a věčném zápasu ledu a ohně ve 
světě, o který se Hitler patrně zajímal víc než o okultismus. 

Neexistovala tedy, opakuji, žádná „hnědá magie" nacismu, existovala pou-
ze v hlavách obchodníků se senzacemi, za které se dobře platí. Výše uvedená 
vypravování o Thule, černomagické Světelné lóži, krvavých rituálech SS na 
hradě Wewelsburgu jsou jen senzacechtivé mystifikace. Hrůzy nacismu ne-
mají co činit s černou magií, ale s lidskou bestialitou. 



Výroba smyšlenek pro senzacechtivé čtenáře se ovšem nezastavila jen 
u nacistické černé (hnědé) magie, jíž měla být vysvětlována nacistická zvěr-
stva jako černomagické rituály Černého řádu (SS), ale plodně navázala na 
řadu již předtím vytvořených mýtů, aby tak byl zmnožen jejich psychologic-
ký účinek. Tak je ke skupině černomagických spiklenců kolem D. von Lišta, 
K. Haushofera a bohéma D. Eckarta (jednoho z hlavních inspirátorů Hitlero-
va učení) připojena vazba na zvrhlého černokněžníka Landulfa II. z Capuy, 
jakési obdoby knížete Draculy, který se na svém sicilském hradě oddával děs-
ným černomagickým praktikám. A nechybí zde po vzoru anglického gotic-
kého románu ani tajemný mnich a znalec okultních véd, opat lambašského 
kláštera Theodorich Hagn, který je do této skupiny přibrán v podstatě jen pro-
to, že měl ve svém rodovém erbu znak hákového kříže. A pak tu musí být, 
zejména prostřednictvím „mága" Haushofera, ještě spojení na tajemný Tibet, 
resp. podzemní himalájské město Agarthu, kde jsou usazena věčně se svářící 
bratrstva Světla a Tmy, jehož je nacistické hnutí pouhým nástrojem. 

Zatímco zejména Ravencroft psal romantické pohádky pro dospělé, opíraje 
se o pochybná svědectví E. Pretzsche, který byl pouhým asistentem von Lis-
tových čermagických operací, objevuje se i muž, který vstupuje tak říkajíc 
medias res coby aktivní hrdina. 

Tímto hrdinou je skutečný slezský mág František Bardon, který své praž-
ské sekretářce sděluje třeskutá tajemství. Podle Bardona byl Hitler také čle-
nem lóže 99 (proti níž Bardon s pomocí Bratrstva světla vedl neúprosný boj, 
jak líčí ve svém „autobiografickém románu" Frabato) a po prohrané válce, 
s obličejem změněným plastickou chirurgií, uprchl do Jižní Ameriky. Marně 
se Hitler, zmítající se ve spárech černé magie temného bratrstva, pokoušel 
osobně přimět našeho hrdinu pod slibem vysokých vládních úřadů, aby 
mu pomohl magicky vyhrát válku, a tak byl vystaven „hroznému mučení" 
(D. Růggeberg 1988 v doslovu k románu Frabato). Quintscherův žák Bardon, 
původně kabaretní hypnotizér, později skutečně praktikující magik, podal ve 
svém „autobiografickém románu" fantasmagorie, zlehčující v očích kritické-
ho čtenáře jeho jinak pozoruhodnou iniciační trilogii. 

„Lid chce být klamán" a dobře za to platí. Dějiny magie mají zejména 
s dějinami politiky společné to, že zde nacházíme příliš málo vyvolených na 
příliš mnoho povolaných. 



t e o r i e 



magické a l t e r - e g o 
V úvodní a historické části této knihy již bylo v obecné rovině naznačeno, 

čím je možno vysvětlovat fenomény magie, přesněji psychurgie. Souvisí 
s projevy oné zvláštní dimenze osobnosti, kterou C. du Prel (1910) ve své 
filosofii mystiky nazval transcendentální subjekt. Podle du Přela je to „orga-
nizační princip v nás", je to metafyzický princip, který je před organismem, 
a proto i pozemská forma našeho života je jen přechodná: „transcendentální 
subjekt je životní princip v nás", za vědomím sebe sama (vědomím já) spočí-
vá „alter-ego", druhé já, které zasahuje do našeho života, aniž bychom si 
to uvědomovali. Podle du Přela důkazem toho jsou jevy rozdělení subjektu, 
jako je např. somnabulismus. Avšak význam pojmů transcendentální subjekt 
je v nás individualizovaná životní síla, je to na konkrétní ego vázaná energie, 
je to konkrétní astrální tělo. Toto „tělo", jak již víme, není nějakou éterickou 
substancí, kopírující fyzické tělo jedince; je to „tělo", vystupující za určitých 
okolností jako vnímatelný éterický dvojník, ale současně je to i „tělo" dušev-
ní. A právě tento znak je největší záhadou okultismu, totiž, že v tomto „těle" 
se nějak substancializuje celý život člověka, že celým svým životem, svými 
činy, ale i stavy své mysli lidské individuum toto „tělo" utváří. Tělo, které 
bytuje v nesmírném moři „astrálního světla" a je nositelem okultních vlast-
ností. 

Magické fenomény jsou projevem dynamických vlastností individuálních 
astrálních těl a jejich dynamických relací s astrálními těly jiných kategorií. 

Příklady, které ilustrují tuto tezi jsou astrální larvy a elementálové jako 
spontánně a záměrně rituálně vytvářené astrální bytosti, jakož i theurgické 
evokace géniů, planetárních duchů a duchů živlů. Klasický objekt středověké 
magie, démon, je personifikované transcendentální alter-ego, které může být 
kategorizováno, protože je tvoří astrál určitého typu lidských sklonů (např. 
démon smyslné lásky Anael). 

Klíčovou termínem novodobé teoretické magie je tedy transcendentální 
subjek, koncept, který C. du Prel odvodil z Kantovy filosofie a z Kantových 
přednášek o antropologii a psychologii, které vydal tiskem (Kants Vorlesun-
gen uber Psychologie, 1889), ale dal mu širší význam. V rozšířeném pojetí 
tento koncept aplikoval na výklad okultních fenoménů. Život spočívá ve spo-
jení duše s tělem („commercio", tj. doslova obcování duše s tělem), ale konec 
života není koncem duše, protože psycho-fyzické není pouhou koresponden-
cí, ale oddělitelným spojením dvou substancí: „Zrození, život a smrt jsou jen 
stavy duše" (du Prel). To souvisí s názorem C. de Saint-Martina, že člověk 
je materializací transcendentálního subjektu, stejně jako příroda je materiali-
zací neviditelného světa principů; bible nazývá tuto materializaci „vyhnáním 



z ráje" (ráj = preexistence; pád člověka = pozemské zrození). Zrozením se 
stává transcendentní existence nevědomou, ale je zachována ve vlastnostech 
transcendentálního subjektu a v jeho možnosti reintegrace, tj. osvobození se 
z pozemských pout). Podle du Přela se duševní život vyznačuje organizova-
ností, což se projevuje ve výtvorech umění a techniky. Působí zde nevědomý 
organizující princip, jehož příkladem je princip zlatého řezu, který platí nejen 
pro estetické vnímání obrazů, ale i pro stavby řeckých chrámů a gotických 
katedrál a stejně tak i pro dělení našeho těla. Podle Paracelsa (Philosophia 
sagax I., 37) má člověk dvě duše, „přírodní" a „věčnou" a vede tak dvojí život, 
ale smrti je podřízena jen duše „přírodní". Ve spánku, kdy tělo odpočívá, je 
aktivní tělo siderické (astrální), které „nemá žádný odpočinek ani spánek". 

Koncept transcendentálního subjektu u du Přela je jakousi analogií „věčné 
duše", je to v osobnosti jedince spočívající potencialita, která může být akti-
vována k vykazování magických účinků. Připomíná to aktivaci a následnou 
aktivitu „hadí síly" indické teosofie a připomíná to i Filonův výrok: „Lidská 
duše je chrámem neviditelného boha". Magické síly je třeba hledat v lidské 
duši především; transcendentální subjekt je primárním magickým působcem, 
jehož sílu znásobují planetární a živlové korespondence věcí. 

Vrátíme-li se nyní k Paracelsovu výroku o siderickém (astrálním) těle, chá-
peme nyní Meyrinkovo rozlišení „spánku" a „bdění" a jeho výrok „bdění je 
vším". Tímto „bděním" totiž myslí magické alter-ego, které bdí, když tělo spí 
a sestupuje do hlubin nevědomí, když je denní život člověka ztělesňován 
v psychofyzických stereotypech. Není pak více skutečností sen magického 
alter-ega, tohoto věčného „mága v nás", než každodenní bdělý život? Nezna-
mená každodenní vědomí jen vzdáleni se z říše skutečného Bdění, z dob, kdy 
„bohové chodili mezi lidmi", kdy „homo mágus" vnímal živly, které již 
„homo faber" jen tuší? Není magie návratem k „velké zkušenosti" archaic-
kých dob duše ve stavu Bděni? A není tedy konečně magie pokusem člověka 
„zasadit magicky svou duši do zahrady ráje a hnojit její vzrůst krví svých 
přání" (Meyrink), vracet se ke své prapodstaté? Hleďme, co v Meyrinkově 
Zelené tváři říká Mistr svému žáku: 

„Býti bdělým znamená vše. O ničem není člověk tak pevně přesvěd-
čen, jako o tom, že bdí; a přece ve skutečnosti jest chycen v síti, kterou si 
sám utkal ze spánku a snu. Čím hustější je tato síť, tím mocnější bude spá-
nek. Kdož jsou do ní zapleteni, to jsou spící, kteří kráčejí životem jako do-
bytek na jatky, tupě, lhostejně a bezmyšlenkovitě... Domnívají se, že bdí, 
ale co se domnívají prožívati, jest ve skutečnosti snem, přesně předurčeným 
i v nejmenších podrobnostech a neovlivněným jejich vůlí... Býti bdělým jest 
vším." 

V těchto výrocích je in nuce celá teorie magie, která ostatně nemůže být 
formulována pojmy, které tvoří uzly oné sítě spánku a snů, ale jen symbolic-
kými obrazy. Netřeba to nijak dál komentovat, jen je třeba připomenout 



základní axiom magie o návratu k Bdění a Velké zkušenosti archaických dob. 
Tak ovšem chápou magii jen nemnozí. Pro většinu je pouhým systémem po-
věr či pokusem pozlatit si řetězy svých pozemských okovů. 

Ve smyslu toho, co bylo výše uvedeno, je magie vlastně určitým druhem 
metapsychologie. Začíná daleko za hranicemi empirické psychologie, zasa-
huje do oblastí, které by bylo možno, s použitím parafráze označování nezná-
mých míst na prastarých mapách, označit slovy „hic sunt daemones". Tuto 
metapsychologickou podstatu magie výstižně naznačil ostatně znalec démonů 
Proclus: „Když se duše obrací ke své vlastní podstatě a odhaluje nejprve své 
vlastní vztahy, pohlíží nejprve na sebe samu; čím více však proniká do pozná-
ní sebe samé, nachází v sobě ducha a všechem řád věcí. A pronikne-li do 
svého nejvnitřnějšího nitra, pak může tímto způsobem nazírat rod bohů a jed-
notlivosti všech věcí." 

Magie však není individuální metapsychologií, neboť individuální duševní 
život chápe jako součást života duše světa. Proto ke všemu jsoucímu má du-
ševní stav sympatie nebo antipatie a - což je pro praxi magie rozhodující - je 
ve vztahu pozitivní korespondence s věcmi hmotného světa, která vyjadřuje 
transcendentní či astrální afinitu těchto korespondencí časových i věcných, 
které jsou označovány jako korespondence planetární, neboť vyjadřují sedm 
kategorií či principů „hořejších" a jako korespondence živlové, které vyjadřu-
jí čtyři kategorie či principy „dolejších" světů. Každá věc má signaturu své 
astrální podstaty, svou esenciální „tvář". Magické operace jsou pak založeny 
na soubéžnosti aktivace magického alter-ega a dynamizace jeho vlivu odpoví-
dajícími korespondencemi. K těm se vrátím v oddílu o praktické magii, kde 
jsou také uvedeny tabulky těchto korespondencí. 

Magické alter-ego (transcendentální subjekt) individua a operace ve zna-
mení okultních korespondencí, to je „tajemství" praktické magie, jejích zaklí-
nání a dalších operací, jak je ještě poznáme. Aleje tu i řada dalších tajemství, 
jako je podstata zjevů mimolidských bytostí, obyvatel astrálu, okultních ener-
gií a principů jejich dynamiky, tajemství celé věky pečlivě skrývaných a skry-
tých, neboť i pro magii platí ona devíza o mnoha povolaných, ale málo 
vyvolených. Ale i jen tušeni odpovědí na otázky kladené celé věky magii je 
samo o sobě vzrušující. 



druhy magie 
Obecné třídění 

Magie je pojem pro různé druhy magických operací, které lze z několika 
zásadních hledisek třídit do několika kategorií. Základní, poněkud zjednodu-
šené třídění podává následující schéma: 

Obé tato základní hlediska lze kombinovat a tak dostáváme např. černou 
přirozenou, nebo bílou nadpřirozenou magii. 

Z hlediska vývoje, který je podmíněn osobní vyspělostí operatéra, lze, jak 
už víme, třídit magii na psychurgii a theurgii. 

Výše uvedené druhy magie se nyní pokusíme stručně charakterizovat, ale 
dále se jimi budeme ještě podrobněji zabývat, stejně jako některými specific-
kými druhy magie, jako je např. magie sexuální. 

- Magie přirozená (přírodní - magia naturalis): pracuje s magickými čini-
teli skrytými v přírodninách (astrální esence či „kvintesence" rostlin, 
kovů, drahokamů, určitých živočišných substancí atd.); 

- magie nadpřirozená („nebeská" - magia innaturalis): pracuje se stávají-
cími nebo uměle vytvářenými astrálními útvary (živlovými duchy, dé-
mony, elementály atd.); jejím zvláštním druhem je nekromancie (vyvo-
lávání „duší zemřelých lidí", ve skutečnosti astrálního těla zemřelé 
osoby, které má jen dočasné bytí či dokonce jen formu různých astrál-
ních larev, vytvořených za života zemřelého; 

- magie černá (satanická - magia nigra): magické operace, jejichž účelem 
je působení zla (poškozování druhé osoby, jejího majetku, či dokonce 
její usmrcení); 

- magie bílá (božská - magia alba či magia divina): magické operace, je-
jichž smyslem je konání dobra či snahou po reintegraci motivovaná ko-
munikace s „božstvy" světa tvůrčích idejí, anděly katolické teologie. 



Nejznámější specifické druhy magie: 

- magie zvědná: praxe směřující k získávání paranormálních informací 
(pozorování aktuálně nevnímatelných událostí, nepřístupných poznatků 
o minulosti a budoucnosti - obvykle uskutečňovaná optickou cestou po-
mocí magických zrcadel); 

- magie sexuální: lidská sexualita může být v magii brána jako cíl („mi-
lostné očarováni" k vyvolání lásky druhé osoby, ke zvýšení sexuální po-
tence nebo naopak k vyvolání impotence druhé osoby), nebo může být 
prostředkem magické operace, protože sex má úzké propojení s astrá-
lem; v tomto smyslu je podstatou sexuální magie transformace sexuální-
ho vzrušení a jeho vrcholu, orgasmu, v magický účinek, čehož se dosa-
huje zvláštními metodami - o tomto předmětu bude pojednáno ještě dále; 

- magie talismanická: zabývá se zhotovováním magických objektů (např. 
prstenů), přitahujících a koncentrujících příznivé planetární vlivy - po-
drobněji o tom pojednám dále. 

Vývojové stupně magie: 

- psychurgie: praxe zaměřená na vlastní astrální dimenzi operatéra, usku-
tečňující se jako evokace a instrumentalizace objektivizovaných sil jeho 
transcendentálního subjektu, které jsou obvykle označovány jako síly dé-
monické a které reprezentují, kromě jiného, archaické lidské pudy; patří 
sem také umělé vytváření astrálních bytostí nižšího druhu (elementálů), 
vystupování astrálního těla subjektu této operace a další magické aktivi-
ty, jichž prostředkem a obvykle i jediným zdrojem jsou magicky stimu-
lované schopnosti jeho transcendentálního subjektu; 

- theurgie: praxe zaměřená na účelovou komunikaci s kosmogenními si-
lami vyššího řádu, které jsou nazývány božstvy, génii či anděly; má vý-
raznou rituální povahu a jejím předpokladem je dosažení vyšší úrovně 
duchovního vývoje operatéra. 

Třídění, které zde podáváme, vzniklo ze srovnávacích studií různých, 
ne zcela jednotných třídění magie u autorů klasických i současných, a pro-
to u jiných autorů lze najít jiné třídění i poněkud jinak vymezené kategorie 
magie. 

Z čistě praktického hlediska lze pak rozlišit následující základní magické 
úkony, které se mohou opét kombinovat: 

- extrakci magicky účinných substancí různých přírodnin v podmínkách 
příslušných astrologických korespondencí, případně i rituálních podmí-
nek, které slouží ke zhotovování magických přípravků různého druhu; 

- vymisfování astrálního téla subjektu této operace za účelem zvédným, 
komunikativním, ale i agresivním a jiným; 



Stylizace pentagramu. 

- vytvářeni magicky účinných astrálních elementálů za účelem jejich 
usměrněni k určité akci; 

- vyvolávání astrálních obrazů přítomných, minulých i budoucích dějů, 
obvykle za pomoci magických zrcadel, případně i vhodného média; 

- evokace a instrumentalizace vlastních démonických sil (psychurgie v nej-
užším smyslu); 

- evokace „duší" zemřelých osob, případné astrálních larev vázaných na 
činnost těchto osob za živa (nekromancie v nejužším smyslu provozova-
ná obvykle za účelem zvědným); 

- evokace astrálních bytostí mimolidských druhů („duchů živlů", duchů 
různých přírodních objektů, planetárních sfér, démonů vyšších kategorií, 
tj. negativních božstev či géniů, egregorů atd.); 

- vázání astrálních sil na amulety a talismany, zhotovování pantaklů, glyf 
a dalších magických předmětů, zejména magických zrcadel a rituálních 
nástrojů (meče, hole, poháru atd.) a jejich magické svěcení; 

- realizace magického já, tj. výcvik k psychosomatické způsobilosti vyko-
návat magické operace; 

- další specifické magické úkony, jako je např. zhotovování voltů atd. 
Magické úkony provádí operatér sám, za přítomnosti pomocníků či za po-

moci média; skupinové operace mají být prováděny s lichým počtem osob, do 
tohoto počtu je možno zahrnout i pomocná zvířata, která slouží jako detektory 
astrálu. Většina magických operací má obecně závazný a přesně určený po-
stup (rituál) a přesně stanovené podmínky realizace. 



Podrobnější třídění druhů magie: 

Poznámka: Uvedené obory se překrývají v rámci daných kategorií, např. 
zhotovování magických zrcadel je konstruktivní psychurgie, ale jejich použití 
souvisí s evokativními praktikami, v daném případě zvědnými. V průběhu dějin 
byly vymýšleny různé názvy pro různé specifické druhy magie, které se však 
neudržely (např. sexuální magie byla také nazývána „červená"). Rozšířil se 
však název „magia divina" (božská magie), který je totožný s názvem „vysoká 
magie", ale nikoli s pojmem theurgie, neboť „božskou magií" může být nazý-
vána i cesta magické reintegrace, uskutečňující se psychurgickými metodami. 
Evokace démonů bývá nazývána démonomagií, evokace duchů zemřelých je 
označována jako nekromancie, i když némusí mít cíl zvědný (mantický). Zá-
kladní obory magie, jak je naznačeno nahoře, se překrývají s alchymií. Termín 
invokativní znamená v praxi činnsot prosebnou, založenou na modlitbě; termín 
evokativní pak znamená činnost imperativní, založenou na zaklínání. 



Klasická magie 

Jak už víme, dělí se systém klasické magie na psychurgii a theurgii a drží 
se tradičních postupů a objektů, popisovaných v této knize. Proto se zde ome-
zím jen na obecnou charakteristiku tohoto systému. Oproti systémům, které 
podávají některé grimoáry a učebnice takových autorů jako byli Agrippa 
z Nettesheimu a Barrett či Papus, soudobými autory učebnic magie, jako např. 
William G. Gray a další, byly do praktické magie vneseny nové prvky, které 
vyplynuly z modernizace magie, tj. z její psychologizace. Tato „psychologi-
zace" ovšem znamenala rozšíření pojmu psychiky na kategorii světové duše 
a současně jejího empirického pojetí na kategorii psychického transcenden-
tálna. K tomu přispělo nejen pochopení toho, co staří mágové nazývali světo-
vou duší, ale i Jungův objev světa archetypů a kolektivního nevědomí. Obecně 
řečeno, modernizace klasické magie vychází z hypotézy panpsychismu. Ale 
neznamená úplné opuštění klasických pozic, jen dává klasické terminologii 
nový obsah, např. nově chápe to, co staří mágové označovali slovem démon. 
A také ovšem dospívá k novým postupům, které odrážejí metapsychologické 
pojetí magie. To je v podstatě v souhlasu s klasickou magií, která však užívala 
jiných termínů, nebojím dávala jiný obsah, i když už Agrippa z Nettesheimu 
zdůraznil vztah magických fenoménů k „duchu v nás". 

Klasická magie je založena na pojetí, které formuloval Eliphas Lévi ve 
svém Dogmatu vysoké magie: „Magie je tradicionelní věda pojednávající 
o přírodních tajemstvích, zdědéná od mágů. Pomocí této vědy osvojí si adept 
jakousi relativní všemohoucnost, takže může jednat nadlidsky, tj. způsobem 
přesahujícím obyčejné lidské schopnosti." Magie je v tomto smyslu založena 
na užití okultních prostředků, aktivizujících okultní síly a umožňujících okult-
ní i zjevné účinky. Tato činnost v okultnu a za zprostředkováni okultního vy-
žaduje psychickou adaptaci a určitý rituál. V podstatě je to práce v astrálu 
a s astrálem, vědě neznámým transcendentním činitelem bioenergetické po-
vahy. Fenomény klasické magie, ať jsou vázány na evokace různých kategorií 
transcendentních bytostí, na zhotovování talismanů, práci s magickými zrca-
dly a další, jsou fenomény astrální. 

Na konci minulého století, když McGregor Mathers přeložil z rukopisu spis 
o „posvátné Abramelinově magii", vzniká nový směr, založený na práci s tímto 
spisem. Ten byl znám v Německu již dlouho předtím (Rukopis Abrahama Žida 
z Wormsu věnovaný jeho synovi Lamechovi, 1458) jako Das Buch der wahren 
Praktik in der góttlichen Magie, jako spis, který byl označován také jako Kniha 
pravdivé praktiky prastarého umění magie. Tento spis však byl dlouho v sou-
kromém držení jako rukopis na pergamenu, pocházející údajně z roku 1387, 
fakticky však až z roku 1725 a i když později opakovaně vycházel v Německu, 
byl prakticky používán jen zřídkakdy pro velké riziko, které s sebou práce 
s tímto spisem nese. Jako Abramelinova kniha o posvátné magii, vyšel nejprve 



anglicky roku 1898, německy znovu až roku 1957 a francouzsky dokonce až 
v roce 1960 (s vynikajícím komentářem R. Ambelaina). Je to návod k vyvo-
láváni duchů, jako jsou „pekelná knížata" Lucifer, Leviathan, Satan, Belial 
a další. To sice napovídá, že jde o černomagický škvár, ale ve skutečnosti je to 
velmi účinný předpis k aktivaci archetypického stínu. Operatér se konfrontuje 
se stíny svého magického alter-ega, aktivuje nejhlubší stránky své animální 
podstaty, personifikované v postavách „pekelných knížat", vázaných na moc-
né astrální egregory, aby je spoutal, tj. ovládl a přivedl do služeb své vůle. Této 
operaci předchází evokace osobního „strážného anděla", která umožňuje zís-
kat znalosti o tom, jak vycházet s démony, tj. se „zvířaty v nás". V první fázi 
jde o výcvik, vedoucí k vizi „strážného anděla". Když se to nepodaří, má ope-
ratér použít inteligentního a současně emocionálního, manželsky narozeného, 
šesti až sedmiletého dítěte jako média. Dítě pak s pomocí inkoustové skvrny na 
dlani, která slouží jako magické zrcadlo a v prostředí prosyceném vůněmi 
dospívá po operatérově zaklínání k vizi „strážného anděla". Zatahováni dětí do 
magických praktik je však nutno rozhodně odmítnout. 

Podle Crowleyho „svatý strážný anděl" je to, co chrání naše podvědomí. 
Jinak mnohomluvný a v symbolech se utápějící Crowley tuto podstatnou in-
formaci sdělil bratru Progradiorovi (Frank Bennett) v průběhu koupání v si-
cilské mořské zátoce, která byla koupalištěm členů jeho Thelémy v Cefalu na 
Sicílii. Bennetem toto odhalení otřáslo, neboť duchovní vývoj spatřoval v po-
tlačování animálních sklonů a nyní bolestně zjistil, že potlačené je „právě tak 
silné nebo silnější, než to, čím bylo předtím". Pochopil tak i smysl Crowleyo-
vy devizy „Čiň co chceš, budiž celý zákon". Dosadíme-li za toto hluboké ani-
mální nevědomí to, co člověka spojuje se světovou duší, pak lze přijmout tezi, 
kterou ve svém deníku zanechal Bennett po prožití hluboké krize, kterou vy-
volalo výše uvedené Crowleyho sdělení, učiněné v podstatě jako pouhá po-
známka. Bennett si do svého deniku poznamenal: „To znamená, že všechno je 
v astrální rovině". 

Ultima ratio klasické magie, objevené znovu v operacích podle Abrameli-
na, je magické alter-ego, nevědomé já, které čeká na osvobození či probuzení 
a které se pak stává fundamentálním magickým činitelem. 

Abramelinova metoda klasickou magii jen usměrnila. Zkušení mágové 
věděli, že Faustův Mefisto je personifikace vlastního Faustova hlubokého 
nevědomí, že je to jeden z jeho „pekelných knížat", který ho vedl k pohlcení 
příslušným astrálním egregorem, který je jedním z aspektů černého hada vi-
noucího se kolem Hermovy hole. A ti, kteří věděli a chtěli, odvážili se a ml-
čeli, dokázali se vyhnout nebezpečí z uštknutí tímto hadem, uměli se vyhnout 
jeho jedovatým zubům a jít cestou bílého hada astrálu, který se vine po druhé 
straně Hermovy hole. 

Klasická magie, k níž patří i posvátná či vysoká magie Abramelinova 
je ve své podstatě metapsychologická, ve své zevní formě však se jeví jako 



metafyzická, neboť svému adeptu prezentuje postupy a objekty, které se jen 
zdánlivě jeví jako vně lidského jedince stojící, v transcendentnu existující. 

Schéma základní kategorizace astrálních bytostí: 

Poznámka: Chápeme-li slovo transcendentní (z lat. transcendere, překračo-
vat) jako hranice empirie překračující (za hranicemi běžné zkušenosti ležící), 
potom i astrální bytosti je možno označovat za transcendentní. Filosofic-
ký obsah pojmu transcendence však není zcela jednotný, specifický význam 
mu dává existencialismus, v některých gnoseologických soustavách, např. 
N. Hartmann (1941) rozlišuje několik vrstev transcendence. Naproti tomu slo-
vo transcendentální vyjadřuje subjektu apriori dané schopnosti, určující jeho 
způsob poznávání; v esoterických systémech pak i apriori dané schopnosti 
potenciální, a to nejen kognitivní, ale i konativní. 



Tato metapsychologická podstata klasické magie se však vztahuje přede-
vším k její metodologii, neboť ta je primárné založena na vystupňování imagi-
nace a vůle. Objektem magické operace je však nejen subjekt této operace sám, 
personifikované složky jeho nevědomí, ale i bytosti z jiných světů. Jeho psyche 
je součástí duše světa, ale ta je zabydlena i bytostmi jiného druhu. Nahradíme-
li nyní slovo psyche slovem astrál, pak, sledujíce představy starých mágů, 
můžeme říci, že v magických fenoménech se manifestuje nejen astrál operatéra, 
ale i astrál bytostí jiného druhu, než jsou bytosti lidské. Psychologicky refor-
movaná magie, např. Israelem Regardiem, je vlastně jen psychurgií. Podle 
Regardieho (1907-1985) se magie zabývá „onou sférou psychiky, jíž si normál-
ně nejsme vědomi, ačkoli má nesmírný vliv na náš život" a ,je systémem 
psychologických technik, které nám mohou pomoci hlouběji prozkoumat naše 
nitro". Klasická magie však byla víc než jen psychurgií, jak to dokládají její 
základní prameny, z nichž čerpali i její reprezentanti, např. Agrippa z Netteshe-
imu. Byly to hlavně tzv. Šalamounovy klíčky (Claviculae Salomonis). Jejich 
prvním exemplářem snad byl spis neznámého autora Sofia Salomos (řec-
ky Šalamounova moudrost), který vznikl v židovsko-helénistickém prostředí 
v 1. pol. 2. stol. př. n. 1., kde Šalamoun byl pokládán za velkého mága. Podle 
talmudu (traktát Gittin) se při stavbě chrámu Šalamoun dotazoval ďábla, kde lze 
najít červa Šamira, který štěpí kameny, léčil a exorcisoval pomocí magického 
prstenu a v měděném kotli věznil tisíce ďáblů. V královské knihovně v Paříži 
se nachází rukopis neznámého mnicha z roku 1118 nazvaný Salomonis libri de 
gemmis et daemonibus. Opat Trithemius, snad největší středověký znalec 
magie, otiskl zčásti Šalamounovy klíčky ve svém díle Antipalus maleficiorum 
(1605 posmrtně). Řečeno pregnantně: klasický mág neevokoval jen démony 
svého vlastního nitra, ale i démony mimolidských bytostí a kolektivní menta-
litou vytvořené egregory, vystupující ve formě různých kultů. Psychologizace 
klasické magie tedy nepostihuje celý rozsah jejího předmětu. 

Enochiánská magie 

Původci tohoto systému praktické evokativní magie byl významný rene-
sanční mág John Dee a jeho médium Edward Kelley (Kelly). Vytvářeli tento 
systém zjevené magie v Deeově sídle Mortlake u Londýna po dobu sedmi let, 
od roku 1582. Dee se zde, kromě jiného, zabýval pracemi s magickými zrca-
dly a s magickým křišťálem za pomoci média. V původní formě pak převzal 
tento druh magie řád The Golden Dawn (1887) a rozšířil pak tento způsob 
magické evokace po světě. Způsob magické evokace prostřednictvím média, 
nahlížejícího nějaký druh magického zrcadla byl ovšem znám již dávno a byl 
užíván zejména v arabské magii, kdy „zrcadlem" byla uměle vytvořená skvr-
na na dlani media nebo jeho vyleštěný nehet. To se dělo v rámci určitého 



„Posvátný tabule" (stůl) u níž Dee spomocí Kelleyho evokoval „anděly". 

rituálu a určitých zaklínání. Enochiánský systém přinesl novum ve verbální 
rovině komunikace operatéra a jeho objektu, jímž v Deeově případě byli an-
dělé (géniové). 

Pomocí křišťálové koule získal Kelley jako médium vizi anděla Uriela, kte-
rý mu odhalil svou tajnou signaturu a postup přípravy dvou magických ta-
lismanů. V jiné seanci se přihlásil anděl Michael s návodem na zhotovení 
magického prstenu ze zlata a s tajným sigiliem. Šest dnů nato mu Uriel na-
diktoval čtverec ze 49 písmen, v němž byla obsažena jména sedmi andělů. 
Následovala další sdělení v „andělské řeči". Jména byla diktována obráceně, 
musela se tedy číst zprava doleva. Casaubon, který publikoval již krátce po 
Deeově smrti jeho zápisky z těchto seancí, prohlásil celý tento systém „anděl-
ského jazyka" za slabomyslnost. Avšak i sám Dee byl pln pochybností, ale 
získaný materiál pečlivě studoval. Systém z tohoto materiálu vytvořili až čle-
nové řádu The Golden Dawn. Kelley, jak víme z historické části této knihy, 
byl individuem morálně velmi pochybným (také zneužití Deeovy manželky 
mu diktoval „anděl"). Podle McGregora Matherse a jeho kolegů však eno-
chiánský systém magie znamenal zjevení pravých souvislostí mezi všemi 
silami v makrokosmu, tvrdí Thomas Head ve druhém svazku Regardieho díla 



Svatý pantakl neboli Velká pečeť J. Deea. 

o magickém systému řádu The Golden Dawn. Dodává k tomu, že je to meto-
da zahrnujicí „tajemné dveře ducha jako dosud žádný zveřejněný systém". 
Enochiánský jazyk má svou zvláštní gramatiku i syntax a slouží především 
jako systém komunikace s anděly, tj. jako theurgický prostředek. Významní 
theurgové jako byl Martinez de Pasqually, Robert Ambelain, Jan Kefer a další 
jej však nepoužívali a patrně jej ani neznali. Crowleymu sloužil tento jazyk 
také v nazírání aethyrů. V současné době existuje celá řada publikací na téma 
enochiánské magie a enochiánského slovníku, avšak ne se zcela jednotným je-
ho použitím. Dobrou praktickou příručku tohoto druhu napsali Gerald a Betty 
Schuelerovi (1996). Základní informace poskytuje také Crowleyův spis The 
vision and the voice, který patří k jeho nejvýznamnéjším dílům. Název eno-
chiánského systému je odvozen od jména jednoho z proroků, Henocha či 
Enocha, autora apokryfní Henochovy knihy, který bývá někdy neprávem zto-
tožňován s Hermem Trismegistem. Výše citovaný Head podává následující 
příklad enochiánské invokace: 

„OL SONUF VAORSAGI GOHO IADA BALTA. LEXARPH, COMA-
NAN, TBITOM. ZODAKARA EKA ZODAKARE OD ZODAMARAN. ODO 
KIKLE QUAA, PIAPE PIAMOEL OD VAOAN." 

Což znamená: „Budu vám přikazovat, praví Bůh spravedlnosti. Lexarph, 
Comanan, Tahitom. Hýbej se, předstup a ukaž se. Objasni nám tajemství tvého 
stvoření, rovnováhu správnosti a pravdy." 



Enochiánský systém umožňuje, podle jeho uživatelů, akce dvojího druhu: 
invokace „extraterestriálních bytostí" a dále vstup do „kvadrantů" a aethyrů 
(„kvadráty", druh magických čtverců, umožňují sestavení invokačních for-
mulí jako té, která je uvedena výše). Dále podává souvislosti mezi čísly, pís-
meny a barvami, které slouží k sestavení sigilií pro komunikaci se silami 
aethyrů. Aethyry jsou „regiony mysli", či „psychické dimenze", jejichž oby-
vateli jsou personifikace mocných psychických sil a impulsů (Schuelerovi). 
Každý aethyr má tři vládce s vlastními sigiliemi; celkem existuje třicet aethy-
rů. Pro vstup do daného aethyrů je nutno identifikovat jména, z nichž se od-
vozují magické formule a rituály. Dále tento postup zpracoval Crowley ve 
zmíněném spise The vision and the voice. Původně byl enochiánský systém 
magie patrně používán spíše jen ke zhotovování sigilií a glyf, sloužících 
k vitalizaci určitých idejí (Schuelerovi). Schuelerovi se domnívají, že řád The 
Golden Dawn považoval „andělskou abecedu" za „starý jazyk, jehož stopy 
mohou být nalezeny v posvátných a tajemných mystériích některých nejstar-
ších světových náboženství". Magické formule strukturované enochiánským 
jazykem mohou mít onen vibrační vliv, na nějž rezonují skryté a vyšší sféry 
metafyzických forem bytí, ale tento vibrační vliv, tak jako kabbalistické for-
mule, mohou působit i, tak říkajíc, dolů, do oněch hlubin lidské osobnosti, 
uchovávajících struktury archetypů. Někteří specialisté na magické rituály, 
jako např. William G. Gray (1992) jim však v podstatě nevěnují pozornost 
a setrvávají u tradičních klasických způsobů. Skutečnou hodnotu enochián-
ského jazyka může ovšem spolehlivě posoudit především praktikující theurg. 
Málo, či spíše dosud vůbec ne, je prozkoumán vztah enochiánského jazyka 
a manter. Psané enochiánské slovo je třeba vyslovovat zvláštním způsobem 
a je třeba je vibrovat. Např. jméno „velkého krále země" IKZHIKAL se hlás-
kuje jako Í-KÉ-ZE-HÍ-KAL. Výslovnost těchto jmen a slov je určována pra-
vidly, která se zatím vztahují jen k angličtině. Tak jako je tomu v klasickém 
systému magie, sama výslovnost, či lépe řečeno inkantace nestačí a musí být 
provázena imaginací a vůlí. 

Obecně lze říci, že enochiánský jazyk magických inkantací je novum, které 
se zatím omezilo jen na používání v užších kroužcích, které pracují v inten-
cích řádu The Golden Dawn a obecněji se nevžilo. 

Sexuální magie 

Skutečnost, že sex může být prostředkem transcedence, byla známa již 
nejstarším esoterním systémům všech kultur. Lze to objevit v taoistických 
a tantrických praktikách stejně jako u gnostiků, v řeckých a egyptských mys-
tériích a v určitých pasážích kabbalistické knihy Zohar. Avšak byla to skuteč-
nost většinou utajovaná a tak se v západní evropské a severoamerické magii 



objevuje až koncem minulého století, zejména díky stykům některých okul-
tistů s indickými tantriky (Karl Kellner a řád O. T. O.) a se syrskými ansaire-
tiky (P.B. Randolph). Uvádí se, že samostatné k ní dospěl Aleister Crowley, 
ale ten, než ji začal ve velmi svérázné formé praktikovat, pobýval také v Číně 
a v Indii, kde mohl přijít do styku s tantriky. Díky Crowleyho popularitě 
se dnes sexuální magie stala na Západě nejrozšířenější formou magie, ale je, 
podobné jako jóga, pěstována především jako druh sexuálního tělocviku jistý-
mi kategoriemi sexuálně frustrovaných osob. Mnoho intelektuálek si s po-
těšením zahraje roli „kněžky" či Babalon, stejné jako mnoho intelektuálů se 
v černé kutně rádo trochu sexuálně „uvolní" v podmínkách, které jsou velmi 
dráždivé a slibují „transcendentální zážitky". Tak se na západě zrodil přede-
vším tantrický sexuální tělocvik s příslibem „kosmických orgasmů" a sexuál-
ní „magie" jako druh pokusu o terapii sexuální impotence a frigidity. 

Západní sexuální magie má dva historické zdroje, nepočítáme-li dílo 
A. Crowleye: jsou to řády O. T. O. a Eulis. První zdroj vychází z indické 
tantry, druhý z ansairetického mystéria, které od roku 1873 uváděl v zasvěco-
vacích listech svým žákům P.B. Randolph. Již předtím mezi nimi koloval jeho 
rukopis The Golden Secret. Jeho dílo Magia sexualis, které R. Tegtmeier po-
važuje za přeceňované, uvedla do Evropy Maria de Naglowska, která je pře-
ložila do francouzštiny (1931). Obsahuje však jen rituál 1. stupně a v redakci 
de Naglowské ještě přídavek několika fragmentů. Anglicky vyšlo poprvé až 
roku 1988. Do Čech uvedl ansairetická mystéria Otokar Griese již koncem 
dvacátých let. 

Ansairetická mystéria patří určité syrské sektě a seznámilo se s nimi již 
v minulém století několik cestovatelů a badatelů, mezi nimi i básník Gérard 
de Nerval. Ansairetikové či Nusá-iríové je muslimská sekta, žijící již tisíciletí 
v horách severozápadní Sýrie v blízkosti Latakie, ale tvořící také skupiny 
v Palestině, Kurdistánu, Iránu a Egyptě. Je to v podstatě náboženská sekta, 
podobně jako Drůzové, kteri ji však, stejně jako jiní ortodoxní muslimové, 
pronásledují za praktikování „starých pohanských a gnostických sexuálních 
rituálů". Sektu objevili již cestovatelé C. Niebuhr a C.F. Volney (1783) - po-
slední ze jmenovaných byl antropolog, který se přímo setkal s jejími „bizarní-
mi kulty" a praktikami, podobnými sexuálním praktikám starých gnostiků. 
Podrobněji však o Nusá-irech pojednal až orientalista baron A.-S. de Sacy 
(Exposé de la religion des Druses, 1838). Gérard de Nerval se s nimi seznámil 
na své cestě do Levanty roku 1840. „Mše" Nusá-iriů nesla formální znaky 
černé mše (nahá žena na oltáři, spojující se s „knězem"). Literatura o syr-
ských sektách se rozrůstala, protože zde byla řada exkluzivních sekt (jezidio-
vé, uctívači ďábla, ismailové a další), které byly spojovány se středověkými 
templáři a později se zednáři (J. von Hammer-Purgstall 1888 a další). Okultní 
podstatu nusá-irických (ansairetických) mystérií objevil však až PB. Ran-
dolph (The new Mola, 1873; Pre-Adamité man, 1863; Eulis 1872), který se 



Dalším řádem pěstujícím sexuální magii byl Řád orientálního templu 
(O. T. O.), který jak již víme, byl založen Karl Kellnerem ve Vídni roku 1895. 
Spoluzakladatalem byl Th. Reuss, který se později stal jakousi spojkou 
ke Crowleymu, pozdější hlavou O. T. O. v Anglii. Kellner, který náhle za 
záhadných okolností zemřel, měl podle některých okultistů spojení s indický-
mi tantriky „levé stezky". Veřejně řád vystoupil až v roce 1904 prostřednic-
tvím časopisu Oriflamme a jeho vedení převzal roku 1905 morálně velmi 
problematický Reuss. V Orifflamme z roku 1912 se řád přiznává k sexuální 
magii, která „vysvětluje všechna tajemství svobodného zednářstvi a všech ná-
boženských systémů". Téhož roku se Reuss setkal v Londýně s Crowleyem, 
aby mu vytkl prozrazení tajemství sexuální magie O. T. O., ale shledal, že se 
k nim Crowley dostal na základě vlastních zkušeností. Crowley se později 
stal hlavou O. T. O. vůbec a po jeho smrti se do čela řádu postavil Karl Ger-
mer, který jeho centrum přenesl do USA. V intencích tohoto řádu byl činný 
Gregorius, zakladatel řádu, dnes „lóže" Fraternitas Saturni. Ideograficky dá-
vají písmena O-T-O, obrácena a spojena schematický obraz ithyfalla (erigo-
vaného penisu - fallu): 

První Oje chápáno jako „oko Sethovo", druhé O jako „oko Horovo" a mezi 
nimi ležící T jako řecké „tau", které je základnou kříže. Německý představitel 
současné sexuální magie Michael D. Eschner (1984) publikoval komentář 
k sexuálně magickým instrukcím O. T. O. (kdysi utajovaným instrukcím pro 
sedmý stupeň řádové hierarchie). Základní tezí je: „Phallus je fyziologickou 
bází nad-duše" (Uberseele). Doporučuje se, aby každý „rytíř řádu" si zřídil 
„tajnou kapli", v níž by uctíval fallus a aby udržoval toto uctívání v tajnosti. 
Součástí tohoto fallického kultu je imaginace fallu v různých částech těla 
(analogie imaginace posvátných písmen podle Kerninga). V tajné instrukci 
osmého stupně (De Nuptiis Secretis Deorum cum Hominibus) se uvádí: 
„Osmý stupeň rozšiřuje duchovní cvičení sedmého stupně s fallickou energií 
na auto-erotická cvičení" (!). Text je zaplaven mytologickými symboly a ale-
goriemi. Osmá pasáž o sukkubách a inkubech pak naplňuje, ovšem opět 
v rovině symbolické, to, co je slibováno. Obsah poukazuje již na silný vliv 
Crowleyovy terminologie a dikce. Přechod k jeho systému tvoří Crowleyova 
kniha Liber Agape. V textu Rex de arte magia podává Crowley popis orgie 
s „děvkou" s ceremoniemi a vizualizací Babalon („babylonské děvky"), které 
jsou spojeny s masturbací. V jiné pasáži popisuje „vysoce orgiastické operace 
s prostitutkou pro evokaci Herma" (!). Jak skončila sexuální magie O. T. O. 
již víme z událostí, které se odehrály na Monte Verita. 

Aleister Crowley přinesl do tradiční sexuální magie eulidského typu princip 
dramatizace, ale rozšířil ji také, jak už víme, na každý sexuální akt provázený 



Oltář řádu orientálního templu. 

imaginací určitého účelu. Dramatizační metoda je určena pro skupinově pro-
váděné invokace. V individuální rovině realizace se uplatňuje „telemická vizu-
alizace", která je podstatná i pro metodu skupinovou, kde je spojena s hraním 
určité role, odvozené z kultu invokovaného božstva a dále se zpěvy, resp. re-
citacemi, a tanci v symbolicky upraveném prostředí. Sexuálního vzrušení se 
dosahuje autoerotickými, hetero i homosexuálními praktikami. Crowley ve 
svých, často velmi zastřených instrukcích (sexuální orgie jsou např. nazývány 
„gnostickou mší", sexuální akt je označován jako „congressus cum daemone" 
apod.), zůstal věren svým nabubřelým frázím a latinským formulkám, aby dal 
banálním návodům nátěr tajemných operací. V knize De arte magia (součást 
spisu Liber Agape) uvádí zcela nesmyslnou metodu „erotokomatózní lucidity", 
která není jeho vynálezem, ale vyjadřuje jeho hypersexuální založení. „Asis-
tentka" má „operatéra" stálou sexuální stimulací udržovat ve stavu bdělosti, až 
se dostaví magická vize, nebo „mors lušti", smrt. Procesy utváření magicko-
sexuálního stavu nazývá ordáliemi. Také Crowleyem prosazovaný ritualizova-
ný sexuální akt má být jednotou recepce a emise transcendentních sil, jak to 
zdůrazňuje eulidský přístup. V sexuálně magických praktikách dával Crowley 
po vzoru určitých gnostických sekt přednost fellaci („per vas nefandum"). 

Dramatická metoda je charakterizována následovně: „Každý magik musí 
svoji ceremonii sestavit tak, aby vyvolala dramatický vrchol. V okamžiku, kdy 
je vzrušení neovladatelné, kdy celá vědomá bytost magika utrpí spirituální 
křeč, v tomto okamžiku musí vyslovit vznešené zaklínání." Posléze se popisuje 
v kapitole o dramatických rituálech účinná metoda evokace, která byla použí-
vána v „mystériích staré doby", ale i „zasvěcenci dnešních dnů". Jejím před-
mětem je „evokace Boha", který „je chápán více či méně materiálním 



a osobním způsobem". Je to metoda skupinová, indukující více energie, ale 
důležité je, aby skupina byla harmonická. Ceremonie musí být pečlivě zkouše-
ny, ale s vypuštěním vrcholného bodu, který musí jeho subjekt studovat privát-
ně. Po vrcholném bodu následuje impromptu, tanec, což je typické pro lunární 
rituál (Áquinox I, IV), kde je vrcholem hudba; v jupiterském rituálu je to tanec, 
v satumském mlčení. Tak shrnuje nověji praxi sexuální magie Frater V.\D.\ 
(Ralph Tegtmeier 1986). Jinou, co do rozsahu úžeji založenou syntézu podal 
L.T. Culling (1971) a s akcentem na tantrických technikách J. Mumford (1975). 

Již z historie je známo spojení sexuální magie se satanismem: sex je zde 
nástrojem vytvoření magického imperativu, adresovaného démonům (Astaroth, 
Ašmodaj). Neméně černo-magické je však vytváření „magického dítěte", 
tj. astrálního elementála („magické psychické síly"). 

Oblíbené „sexuálně-magické" černé mše z období 17. století nevymize-
ly. Záhadná „kavkazská kněžna" Maria de Naglowska, která se stýkala s Ras-
putinem jako jedna z carských dvorních dam a po útěku z Ruska se usadila 
v Paříži, je nahradila Zlatou mší, v níž sama hrála roli „velekněžky". Je to ona 
dáma, která do Evropy uvedla ve francouzském překladu Randolphovu knihu 
Magia sexualis (1931). V letech 1934-1939 působila Naglowska na paříž-
ském Montparnasu, předtím nějaký čas pobývala v Egyptě. Zpočátku se jí 
dařilo velmi špatně, ale postupně se prosazovala svými spisy (La lumiére 
du sex, Le rite sacré de 1'amour magiques, Rituel ďinitiation stanique - zpo-
čátku jako soukromé tisky). Bydlela zpočátku v chudém hotelu na boulevardu 
Raspail, ale od 17. do 19. hodiny již přijímala návštěvy v salonu jednoho 
hotelu v rue Bréa a postupně pronikala do uměleckých kruhů na Montparnasu 
a vydávala bulletin La Flěche. Byla to v té době již padesátiletá, ale stále ještě 
velmi atraktivní blondýna s „velkolepýma očima", napsal o ní G. Ziegler ve 
své knize o Tajné historii Paříže (1967). Hlásala příchod třetí éry náboženství: 
první byl judaismus, druhé křesťanství a nyní přichází éra sexu. Obklopena 
žáky, především z uměleckých kruhů, stala se posléze kněžkou Zlaté mše 
a „satanistické iniciace" v chrámu v blízkosti rue Varin 41. Sama se označo-
vala za „velekněžku lásky" a tvrdila, že sexuální vibrace slouží regeneraci 
Satana, kterého chápala jako boha radosti. Své krédo vyjádřila těmito slovy: 
„Žena je branou, jíž lze vstoupit do domény smrti, stejné jako do věčného 
života... Eva je aréna, kde se život a smrt oddávají nemilosrdnému boji." 
Kdysi prý byla členkou sekty chlystů, k níž patřil i Rasputin. Pro vybrané 
žáky pak vytvořila magický rituál „svatého oběšení" (Le mystére de la penda-
ison - Initiation satanique selon la doctrine terme de la Trinité, 1934). V čem 
tento rituál spočíval není známo, ale je pravděpodobné, že adept zasvěcení se 
skutečně ocital na prahu smrti, resp. na prahu mezi rozkoší a smrtí. Kněžna 
Naglowska prý znala řadu magických operací v té době již téměř zapomenu-
tých, jako např. byla procedura animace soch a obrazů (kterou ovládal i český 
theurg Jan Kefer). Jak to bylo s její sexuální magií, zda v ní bylo více sexu 



než magie, jak je to obvyklé, není známo. O jejích iniciacích promluvil jen 
jediný její žák, a to ještě velmi mlhavé. V roce 1939 ji zatklo gestapo, ale 
podařilo sejí později uprchnout do Švýcarska, kde na její učení navázala malá 
sekta švýcarských „templářů". Ani Julius Evola, který s ní byl v písemném 
styku o jejích metodách neprozradil mnoho, a tak Maria de Naglowska, „kav-
kazská kněžna" provdaná za polského hraběte, zůstala známa jen jako před-
stavitelka sexuálně-magického satanismu, aniž by byly odhaleny jeho 
praktiky. Pojetí tohoto druhu satanismu je uloženo v jejích spisech, které byly 
před několika lety postupné reeditovány. 

„Nejvyšší pravda, o jaké jste mohli snít," píše Randolph, je, že „esencí 
veškeré moci veškeré přírody je... impulzivní energie," kterou generuje vr-
cholný okamžik sexuálního styku. A v dopise Johnu Yarkerovi pak napsal: 
„Cvičením vůle v lásce (ne vůle v intelektu) my v Eulidě vykonáváme naše 
mentální a jiné nejvyšší triumfy... Základem moci je láska." Všechny ostatní 
směry v sexuální magii, které následovaly po vystoupení Eulidy, vycházejí 
z její, výše uvedené, ideje; liší se jen metodou transformace sexuálního zážit-
ku v magický akt a samozřejmě i cílem sexuální magie. Frater U. .D.'. (1991) 
uveřejnil pozoruhodnou poznámku ve své příručce sexuální magie: sexuální 
magie vyšších stupňů O. T. O. byla přejata od „českých a rakouských okul-
tistů, angažovaných v sexuálně magických praktikách černého amerického 
mága Paschala Beverlyho Randolpha". Nebyla to tedy primárně tantrická, 
nýbrž eulidská mystéria, která byla zdrojem západní sexuální magie - pokud 
je ovšem poznámka výše uvedeného autora správná. Velmi diskutabilní je 
teze, že existuje černá a bílá sexuální magie: sexuální magie tvořící astrální 
elementály je vždy jen černá magie. 



a s t r a l n i sve t 
Celá praktická magie vychází z předpokládané, ale i jistými zkušenostmi 

potvrzované existence zvláštního svéta či dimenze skutečnosti, která je chápá-
na jako základní magický činitel a která je okultisty obvykle nazývána astrál. 
Tento astrální svět znají všechny esoterní systémy všech vyspělých kultur. 
Astrál je onou „čtvrtou dimenzí" věcí, bytostí, jevů, idejí, ale není to jen za 
běžných podmínek vnímání naším konvenčním smyslům skrytá stránka všeho 
jsoucího, nýbrž je to živoucí, oduševnělá podstata jsoucna, která má povahu 
univerzálního zdroje života, paměti všeho co kdy jakýmkoli způsobem bylo 
a zabydleného světa, abychom uvedli nejdůležitější charakteristiky této ma-
gické skutečnosti. Není to jen skrytý rozměr věcí, nýbrž svět, jehož je naše 
pozemské bytí odrazem. Obrazně řečeno, astrál je jakousi velkou nádrží vitální 
síly, která se zhušťuje a zřeďuje v souzvuku a věčnými cykly světového dění 
i s každou událostí, která se uskuteční v rámci našeho empirického svéta. Sou-
časně je to jakási univerzální paměť světa, v níž jsou zaznamenány všechny 
jeho děje a současně je to životodárný a formotvorný činitel, určující a součas-
né přijímající formy veškerého bytí, fyzického i psychického dění. Je to svět 
živých a pohybujících se útvarů nadaných určitými sklony a určitou mírou 
inteligence, které vznikají, zanikají a mění se v závislosti na psychických hnu-
tích a fyzických dějích, která se odehrávají v pozemském světě. Lidské city 
a ideje vytváří v astrálu živoucí útvary, bytosti a tak mezi lidskými činy a těmi-
to útvary povstávají dynamické vztahy vzájemných interakcí a závislostí. 

Staří mágové tyto astrální útvary personifikovali a dávali jim různá jména, 
z nichž nejznáméjší jsou následující: 

- géniové: astrální útvary „vyšších inteligencí", duchovního svéta idejí, 
odrážející určité struktury „horního světa"; 

- démoni: astrální útvary přírodních sil a tedy i lidských pudů a obecných 
sklonů; 

- elementárové (duchové živlů): astrální útvary metafyzicky pojatých 
živlů ohně (salamandři), vody (undiny), vzduchu (sylfové) a země 
(gnómové), tj. metafyzických energií. 

- elementálové (fluidické „larvy" či „psychoidy") generovaní hnutími lid-
ské mysli, či magickými metodami vytvořené útvary-bytosti usměrněné 
k určitým účinkům v pozemském světě; někdy se rozlišují elementálové 
jako záměrně vytvářené a larvy jako spontánně se vytvářející astrální 
útvary; 

- egregory: astrální útvary pozemských kultů a kolektivních idejí, hromad-
ných lidských sklonů a vyznání; 



- astrální téla osob živých a mrtvých, která zde prodlévají po smrti člově-
ka, podléhajíce postupnému rozpadu a udržovaná při „životě" v astrálu 
vzpomínkami na zemřelého, jeho uctíváním atd. 

Papus nazývá astrál „neviditelnou přírodou" a základní kategorii jeho by-
tostí elementály charakterizuje takto: „Podstatným rysem elementála je, že 
okamžitě oživuje všechny útvary astrální látky, jež se kolem nich zhušťuje. 
Proto se zraku jeví hned jako smečka očí upřených na nás, hned jako malé 
svítící a zářící body, obklopené fosforeskující hmotou a poslouchající příkazy 
lidského slova, hned jako podivná zvířata, na zemi neznámá, jako různorodá 
sloučení tvarů lidských a zvířecích... Chceme-li vstoupit do vztahu k elemen-
tálům, dlužno vstoupit na úroveň astrální. Možno dosíci tohoto výsledku buď 
osobně výcvikem a meditací, nebo prostředečně použitím somnambulického 
subjektu" (Základové praktické magie, sv. II.). A záhadný lektor magie z mi-
nulého století baron du Potet charakterizuje astrální svět takto: „Je okolo nás 
v prostoru působce odlišný ode všech sil známých; jeho vlastnosti či síly mají 
jen málo nebo žádnou obdobnost s mrtvými silami, které se podařilo objevit 
vědě. Je to on, jenž dodává živel našeho života, jenž jej udržuje po nějaký čas 
a přijímá jej, když život se vybaví z objetí hmoty. Naše inspirace, naše vědo-
mosti, všechna naše inteligence - vše pochází z něho. Mezi ním a námi je 
neustálá přitažlivost, nepoznaná příbuznost, jež proto přestala být účinnou... 
Toť element magický, jehož vždy používali divotvorci... Hle, toť pravý činitel 
magický: Duše!" Astrál je tedy to, co někteří staří fdosofové a esoterikové 
nazývali „duše světa": duše (duševní život) jedinců nejsou oddělené monády, 
ale jsou to součásti jediného kosmického psychického pole. Magie vychází 
z postulátu panpsychismu, ale chápe psychické jinak, než chápe tento pojem 
akademická psychologie, která psychické chápe příliš úzce a abstraktně. Ho-
vori-li magie o duši či duševním světě jako o jednom ze tří světů, má tím na 
mysli vždy astrál. 

Protože se astrální útvary, ať už jsou jakéhokoliv druhu a původu, chovají 
jako živé bytosti, chápou okultisté všechny projekce lidské psychiky, city, 
pudy, myšlenky, jako oživené astrální útvary, jako živé bytosti. 

Existence některých astrálních útvarů je analogická životu různých druhů 
divoce žijících zvířat jako bytostí především pudových, jiné útvary jsou ana-
logické životu vysoce inteligentních bytostí. Některé z astrálních bytostí jsou 
člověku nepřátelské, jiné jsou mu příznivě nakloněny a usilují o styk s ním. 
Podstatným aspektem relace člověka a astrální bytosti je psychická afinita 
obou. Svou astrální složku má každá entita pozemského jsoucna, která v ast-
rálu „žije", pokud žije psycho-fyzickým pozemským životem, ale která zde 
také zanechává trvalý astrální obraz a tak astrál - jak říkají indičtí esoterikové 
„káma loka" - je současně jakousi kronikou vesmírného života, z níž lze ma-
gickými metodami „číst" události minulé, současné i budoucí, a to, co bude, 
je jistým opakováním toho, co tu již bylo. Astrální bytost nicméně přežívá 



svého pozemského dvojníka: po biologické smrti lidského jedince zůstává 
v astrálu jeho astrální tělo, ale i psychické v astrálu „indukované larvy". Ast-
rální tělo člověka je jeho psycho-fyzickou transcendentní podstatou, z níž 
čerpá svou vitalitu; podle okultistů je s astrálním zdrojem této vitality spojen 
slezinou. Tzv. okultní centra lidského těla mají rovněž relaci k astrálu: emisní 
centra představují zejména obě ruce, receptivní (ale i emisní) centrum pak 
zejména oblast sluneční pleteně (solární plexus) a obé chodidla. Z astrálu tedy 
člověk čerpá určitou energii, ale současné do oblasti astrálu určitou energii 
emituje a jeho žádoucí psychofyzický stav je vytvářen rovnováhou této emise 
a recepce. Astrální tělo se od jeho subjektu může za určitých okolností odpou-
távat: spontánně se tak děje v hlubokém spánku, přičemž některé druhy snů 
jsou odrazem astrálních obrazů. Magicky lze takové sny usměrňovat ke zvěd-
ným účelům. Magicky lze také způsobovat vědomý výstup astrálního těla 
a vykonávat „cesty astrálem", které se vyznačují určitými charakteristický-
mi zážitky. K vymístění astrálního těla dochází také ve stavu klinické smrti. 
Transpersonální psychologie označuje tyto zkušenosti z „cest do astrálu" jako 
tzv. „out-of the body-experience". 

Základní tezí praktické magie je, že se uskutečňuje jako činnost v astrálu, 
resp. za prostředkování astrálu. To platí nejen pro evokativní nadpřirozenou 
magii, ale např. i pro tzv. hermetickou medicínu, která pracuje s astrálními 
substancemi rostlin, minerálů a různých zvířat. Pozemskými látkami, které 
mají přímý vztah k astrálu jsou zejména krev, sperma, mléko, med, pot, sliny 
a výměty, tedy určité druhy organických látek a produktů lidské, resp. ži-
vočišné fyziologie. Paracelsus napsal, že astrální larvy vznikají a hemží se 
kolem prolité krve a prolitého semene; je tomu tak také proto, že takové pro-
lévání je obvykle spojeno se silnými afekty (strach, orgasmus) a tyto, jak už 
víme, generuji v astrálu určité druhy bytostí. Antropogenní astrální larvy ulpí-
vají na místech svého vzniku, jsou k němu určitým způsobem poutány, a pro-
to jsou místa, kde se odehrálo něco dramatického (afektogenního) nasycena 
těmito astrálními útvary a vytváří „astrální vír", který je současně jakousi bra-
nou do astrálu. Proto také taková místa, jako jsou staré kláštery, nemocnice, 
bojiště, popraviště, místa sebevražd a vražd, jsou často spojena s různými 
astrálními zjevy, které mohou být vnímány jako zvláštní zvuky, světelné jevy, 
nevysvětlitelné pohyby věcí, ale i jako přízraky. Kontakt s takovými místy 
je obvykle provázen vznikem náhlé úzkosti a určitá zvířata, zvláště kočky 
a psi, jeví zvláštní neklid či strach - tato zvířata vůbec jsou jakýmisi biologic-
kými detektory astrálu, a proto je mágové často přibírali ke svým operacím. 
Místa propojená uvedeným způsobem s astrálem jsou obvykle označována 
jako „strašidelná". A naopak jsou místa pozitivních astrálních vlivů, např. 
kostely. 

Magická praxe, jak již bylo uvedeno, je prací v astrálu, resp. s astrálem: 
chce-li magik působit na jakýkoli objekt v pozemském světě magicky, působi 



na astrál tohoto objektu a chce-li tento objekt použít k magickým účinkům, 
užívá jeho astrál. To lze vyjádřit následujícím schématem, které vyjadřuje 
zásadní rozdíl mezi magickou a technickou činností, resp. mezi magickým 
a technickým působením na empirický objekt. 

Technickým působením zde nerozumíme jen přímé fyzické působení, jako 
je např. manipulace s fyzickou věcí, ale i např. tzv. psychotechniku, tj. techni-
ku psychického působení. Zvláštním případem tzv. distančního vlivu je tzv. 
psychokineze, kterou studuje parapsychologie; její magickou analogii ozna-
čovali mágové jako „psychobolii", neboť její podstatou, podle Paracelsa, byla 
kombinace imaginace a vůle, realizovaná v rámci určitého ceremoniálu. Po-
jem magického působení nebo magické operace má velmi široký význam 
a lze jím označit jakoukoli činnost, která má vědomý, účelový vztah k astrálu. 
V tomto smyslu jsou charakteristickými magickými operacemi, mimo jiné, 
zejména následující: vědomé vymisťování astrálního těla, vědomé tvoření ele-
mentálů a vědomé působení na astrál nějakého objektu, nebo jeho používání, 
ať už je to astrální tělo jiného člověka, nebo astrální tělo zvířete či rostliny 
vázané na určité kvintesence z těchto objektů extrahované. Nejnáročnější 
magickou operací je magická evokace určitých astrálních bytostí, ať už „stínů 
zemřelých osob" (nekromancie), duchů živlů, démonů či božstev (theurgie). 
Předmětem magické evokace může být astrál kteréhokoli objektu, např. 
„duch" určitého stromu. Účinnost magické operace je vázána nejen na psy-
chickou přípravu operatéra a na přesnou realizaci rituálního postupu, ale také 
na dodržení příslušných astrologických korespondencí, neboť astrální děje 
jsou v relaci s pohyby nebeských těles a s planetárními konstelacemi vůbec. 
Každá pozemská věc má svou siderickou (hvězdnou) či planetární signaturu 
či korespondenci a je k jiné věci ve vztahu sympatie či antipatie (dvě síly 
určující pohyb světového dění - láska a nenávist). Spojování věcí sympatic-
kých, korespondujících, zesiluje jejich vliv. Tak se např. akty agresivní magif., 



tak oblíbené v černé magii, odehrávaly ve znamení Marsu, erotické ve zname-
ní Venuše atd. Obecně je nutno sledovat zejména postavení Limy, protože její 
aspekty mají rozhodující vliv na interakci mezi operatérem a astrálem. Vedle 
konstelací se uplatňují také příslušné korespondence, tj. astrologické sou-
vztažnosti, např. martické apod. 

V černé magii se operovalo proti určitému člověku často pomocí tzv. voltu. 
Tím byla z hlíny či vosku zhotovená figurka lidské podoby, která měla repre-
zentovat objekt operace. Ta bývala dokonce magicky „křtěna" a impregnová-
na něčím z těla osoby, proti níž se operovalo, nebo alespoň něčím, s čím byla 
taková osoba v kontaktu. Vycházelo se z magického principu „pars pro toto" 
(část zastupuje celek): s touto zástupnou částí, s voltem, se pak vykonávaly 
určité operace, byl bodán, roztápén či jiným způsobem ničen a věřilo se, že se 
tato destrukce magicky přenáší na osobu, kterou volt symbolizuje. Očarování 
pomocí voltu se používá ve všech kulturách, nacházíme je ve středověké, ale 
i v současné Evropě, Africe, Jižní Americe a jinde. Práce s volty dynamizuje 
imaginaci a afekty operatéra, pokud je o smysluplnosti své práce přesvědčen 
a tak vyvolává určité účinky v astrálu. 

Významný český hermetik Petr Kohout-Lasenic zanechal ve své pozůsta-
losti návod na tzv. volt-pomoci, který dokazuje, že pomocí voltů se mágové 
snažili působit i dobro a že volt nemusí být vždy nutně fyzickým objektem. 
Volt-pomoci je magická modlitba končící imperativním přáním pomoci urči-
té osobě. Akt se provádí v místnosti, která je nasycena příslušnou planetární 
vůní. Účastníci, držíce se za ruce vytvoří kruh a pronášejí modlitbu, která je 
sestavena ad hoc, ale „musí být působivá a dobře básnicky konstruovaná". 
Asi týden předtím se mají účastníci koncentrovat na obsah pomoci. Když je 
modlitba ukončena, řetěz účastníků se na určitém místě, kde je tvořen osoba-
mi obou pohlaví, otevře a oba členové kruhu stojící v místě tohoto otevření 
učiní volnýma rukama gesto vysílání. Podobnými rituály se zahajují zasedání 
esoterních kroužků a lóží, aby byl posílen jejich astrální egregor. Poněkud 
riskantní je metoda, kdy se přání „vrhá" do astrálu tak, že je napsáno krví 
obětního zvířete nebo dokonce vlastní krví na ruční papír a pak se ceremoni-
álním způsobem tento papír spálí, protože krvavé oběti přitahují vždy do oko-
lí operatéra nebezpečné astrální larvy. 

Každý akt se stává magickým, pokud má funkční vztah k astrálu, tj. pokud 
v něm způsobuje „astrální vír", který vede k formování astrální bytosti 
nasměrované na určitý účinek, který je vždy působením na astrál svého ob-
jektu. Astrál je „zviřován" určitými postupy: klasická magie je vymezovala, 
jak už víme, kombinací imaginace a vůle v rámci určitých rituálních postupů; 
Crowley za podstatné činitele magického aktu pokládal dramatizaci smyslu 
magické operace, posílenou případně imperativní imaginací dynamizovanou 
sexuálním aktem. Oba tyto případy jsou jen dvě varianty téže podstatné pod-
mínky, jíž je vysoká úroveň psychické excitace operatéra. 



Eliphas Lévi nazýval astrál „astrálním světlem", chtěje tím naznačit, že má 
určité vlastnosti vlnění, resp. vibrace a rytmu, který vyjadřuje „dech kosmu". 
Znalost těchto rytmů či vibrací astrálního světla patří k největším tajemstvím 
magie a umožňuje nejsilnější magické působení. Každá entita má svůj vzorec 
vibrace astrálního světla a magický princip působení stejného na stejné vyja-
dřuje právě příbuznost vibrací prostředku a cíle. Ve spise zvaném „Kybalion", 
který je jakousi novější formulací starých hermetických poznatků, se k tomu-
to tématu uvádí následující: „Aby se odstranil nežádoucí stav psychické vib-
race, uveďte v činnost princip polarity a soustřeďte se na protilehlý pól, který 
si přejete dosáhnout. Odstraňte nežádoucí tím, že změníte jeho polaritu" - tak 
je např. nenávist ničena indukcí lásky. Také v „Kybalionu" se praví, že „ves-
mír je psychické povahy" a tato teze je klíčem k praktické magii prováděné na 
úrovni astrálu. 

Astrální tělo člověka není jen jakýmsi jeho neviditelným éterickým dvoj-
níkem: preformuje bytí individua, ale je i způsobem jeho bytí určováno. Vy-
mezuje tedy jakési psycho-fyzické vlohy, které člověk buď využívá, nebo pro-
mrhává. Jasnozřivci „vidí" astrální tělo jedince v určitém zabarvení, z něhož 
dovedou „vyčíst" psycho-fyzické charakteristiky daného jedince. V tomto 
smyslu hovoří někdy o auře. V astrálním těle jsou uchovány všechny vývojo-
vé formy člověka, proto se operatérovi, který např. pracuje s magickým zrca-
dlem, může vlastni astrální tělo jevit v nejrůznějších mimolidských tvarech. 
Avšak astrální „tělo" má každá entita jsoucna, každá bytost, ale i každá idea, 
každá přírodnina, každý duševní stav. 

Ve svém pojetí světa rozlišuje magie tři jeho úrovně, které tvoří jednotu, 
ale vystupují i jako specifické úrovně bytí; jsou to úrovně: duchovní, duševní 
(astrální) a materiální. Astrální svět je tedy úrovní zprostředkovávající, v jeho 
sféře se promítají entity bytí „horního" i „dolního". Příslušné schéma je uve-
deno na následující stránce. 

Již staří mágové varovali adepty praktické magie před tzv. zpětným odra-
zem: nenajde-li magicky vytvořená a usměrněná astrální energie-bytost svůj 
cíl v důsledku chyby operatéra, nebo obrany objektu (zpětný odraz hrozí 
v podstatě při černomagických agresivních operacích), dochází ke zpětnému 
působení této energie na operatéra, kterého pak stihne osud, který připravoval 
své oběti. V dějinách magie jsou popsány případy zpětného odrazu, kdy ope-
ratéři končili sebevraždou (Schrópfer, Randolph), nebo byli více či méně váž-
ně poškozeni na zdraví, propadli ničivému sklonu, nebo si připravili 
nezáviděníhodný osud. Zpětný odraz se může projevit okamžitě, ale může 
působit i celá léta a projevit se až za určitou dobu. Příklady budou uvede-
ny dále, ale nejznáméjší jsou případy uměle vytvořených astrálních sukkub 
(„fantomických lásek"), které svého tvůrce posedly a nakonec ho dohnaly 
k smrti. Magický kruh, v němž operatér pracuje ho ochraňuje před agresí ur-
čitých kategorií astrálních bytostí v průběhu operace, nechrání ho však před 
chybami, kterých se dopustí. V astrálu vytvořená umělá bytost (elementáj^ je 



Pokušení sv. Antonína, obklopeného astrálními přízraky. 
(Kresba Martina Schongauera z 2. poloviny 15. století.) 

zaopatřena určitým množstvím usměrněné energie, která musí být vyčerpána, 
jinak se vybíjí na svém tvůrci s účinky, které jí byly původně určeny. Elemen-
tál může být vytvořen pro vícenásobné použití a splnil-li své poslání, magik 
ho ničí, neskončil-li dosud své poslání, magik ho poutá na určité místo. Vy-
tvořený elementál musí být tedy vždy bezpečně odeslán, poután nebo zničen. 
Orientální mágové poutali své elementály do tzv. „kylichorů", což byly zvlášt-
ní stavby z kamenů umístěné na odlehlých místech. Avšak astrální útvary se 
vyznačují tendencí čerpat svou životní energii z lidské psychiky, zejména 
z psychiky svého tvůrce, pokud jím byly uměle vytvořeny. Obrazně to lze 
vyjádřit slovem vysávání. Tak se lidé zabývající černou magií dostávají do 
bludného kruhu, vytvářejíce elementály, které současně živí svými špatnými 
sklony. V poněkud stejné situaci se nacházejí osoby, které pod vlivem svých 
silných špatných sklonů vytvářejí v astrálu larvu, případně se napojují na sil-
né útvary, reprezentující určité sklony, které z nich vysávají energii nutnou 
pro vlastní existenci. S. de Guaita tyto jevy výstižně nazval „magické otroc-
tví" a naznačil tak skutečnost jednoho z největších nebezpečí, kterému se 



vystavují ti, kdo přistupují k magii z pochybných osobních pohnutek i ti, kteří 
ji pěstují s nedostatečnými znalostmi. Mnozí z nich se stávají skutečnými ot-
roky svých sklonů, aby byli posléze „vtaženi" do věčných astrálních vírů. 
Neboť astrální svět tvoří i ničí, vydává i pohlcuje. Podle de Guaity vyjadřuje 
podstatu magického otroctví dvanácté arkánum Tarotu, „Viselec" a jmenova-
ný autor o něm říká. „Jest totiž v magii dvojí druh otroctví, otroctví dobré 
a otroctví zlé, otroctví ducha a otroctví hmoty: otroctví povinnosti, altruismu 
a sebeobětování a otroctví vášní, egoismu a návyku... Toto otroctví se proje-
vuje den co den potřebami těla a všemi sugescemi hmoty... Až příliš jasně se 
zjevuje ve hře sympatií a antipatií, jichž loutkami se často stáváme. Rozum 
platí při našem obvyklém rozhodování velmi málo: brzy nás strhne ,hnutí 
srdce' svým neodolatelným a nerozumným zápalem, brzy opět jakýsi odpor 
zatarasí cestu, náhlý výron, který vytryskl z tajemných hlubin Pudu. Poslou-
chajíce těchto temných a náhlých popudů, aniž bychom se tázali po jejich 
příčině, uchylujeme morální stavbu napravo nebo nalevo a zůstáváme nicmé-
ně stále přesvědčeni o tom, že jsme svobodně hlasovali pro nebo proti. Tak 
častá je shoda naší vlastní vůle s vůlí našeho Nevědomí, jež jest naším dru-
hým Já či spíše, jež zahrnuje naše dvě Já. Zdaž nezdá se býti dvojnásobně 
otrokem taková bytost, která jsouc donucena jednat, věří přece ve svou svo-
bodnou iniciativu?" 

Astrální bytosti musí být „vyživovány", a to je smysl obětí, které jsou v ma-
gických operacích přinášeny. V černé magii se obvykle přinášejí krvavé oběti, 
které ovšem zatěžují osud operatéra a ten se obvykle sám stává dříve či později 
poslední obětí astrálního víru, jemuž se přiblížil a který ho strhnul do svých 
bezedných hlubin. Operatérova zkáza bývá zcela přirozená, neboť astrální síly 
ve svých účincích v pozemském světě neporušují vždy princip kauzality, když 
operatér propadne přirozenému zničení svého zdraví či své existence, „přiroze-
nému" šílenství nebo „přirozené smrti". Znal jsem takovou oběť magie, která 
byla pronásledována „halucinacemi" až propadla šílenství a jinou, která si 
posléze sama vzala život, protože už nemohla snést hrůzu přízraků, které vyvo-
lala a nebyla již s to je ovládnout. Za vše co astrál poskytuje, ať už v negativním 
či pozitivním smyslu vyžaduje neúprosně oběť - to je princip „Hermových vah" 
vyjadřující tendenci ke stálé rovnováze bytí. Krev je pokládána za obětinu i jako 
taková, neboť, stejně jako na sperma, je na ni vázána životní síla, tj. astrál sám. 
V bílé magii se krvavé oběti nahrazují zejména mlékem a medem, ale i vůněmi. 
Z uvedeného vyplývá, že astrální světlo je životní energií. 

Astrální pláň, jak už víme, je základním prostředkem všech druhů magie. 
A v jistém smyslu je realita věcí, bytostí a dějů tohoto vnímatelného a pomy-
slného pozemského světa v němž žijeme realitou odvozenou, sekundární. Pri-
mární substanční a genetickou rovinou je astrální svět, v němž tvůrčí ideje 
dostávají první „obal" - podle teosofů člověk existoval nejprve astrálně, než 
se stal psycho-fyzickou bytostí. V astrálním světě působí dva proudy „světla", 



tvořivý a ničivý Jsou symbolizovány dvěma sloupy Šalamounova chrámu, 
které byly nazývány Jakin a Boas a v kabbale jsou oba tyto proudy vyjadřo-
vány termíny „ód" a „ób". Kabbalisté také nazývali proudy astrálního světla 
„fluidickým hadem světa" („ašje") a staří hermetikové „kvintesencí živlů" 
(„azoth") či „tajemným ohněm", jak ve svém „Klíči k černé magii", který je 
vynikající studií astrálního svéta, připomíná S. de Guaita, který dvojitou pova-
hu astrálního světa emfaticky vyjadřuje takto: „Hle, astrál - ohnivá vidlice 
v drápech Satanových, plamenný meč v rukou Cherubových. Mohli bychom 
připojit v duchu učené školy gnostické: Hle, astrál všetvarý a proměnitelný 
působce; brzo sám Satan, když podléhá hromadným silám zla, brzo opét svět-
lo slávy vyvolených a mystické tělo Ducha svatého, je-li pohybován prozřetel-
nostními silami." K této charakteristice na jiném místě de Guaita dodává: 
„Magikům je prostředníkem mezi dvěma přírodami. Mediátor (prostředník) 
obratitelný, indiferentní, jak vůči dobru tak vůči zlu, jejž pevná vůle může 
podřídit jednomu i druhému. Jest to konečně ďábel, chceme-li, totiž podstatná 
síla, jíž čarodějové užívají k očarování. Mocnost sama sebou nevědomá, avšak 
způsobilá, aby obrážela všechny myšlenky; mocnost neosobní, avšak schop-
na, aby vzala na sebe podobu jakékoli osobnosti; mocnost uchvacující a panu-
jící, kterou adept nicméně může proniknout, donutit a podmanit a na kterou 
konečně ani nepomyslil pověrečný lid za zlatých časů... je to zkrátka světlo 
astrální čili tvárný všeobecný prostředník." Jeho symbolem je drak či oheň, 
ale také tzv. Hermova hůl (Caduceus), obtočená bílým a černým hadem. 

Jako děje primárně astrální považují hermetikové také projevy duchů ze-
mřelých osob, jak je studují spiritisté, strašidelná zjevení, děje sabbatu čaro-
dějnic, projevy upírství a jiné fenomény magického černého romantismu. Toto 
metafyzické „světlo" a „teplo" neviditelné dimenze přírody reaguje na hnutí 
lidské mysli, může být určitými metodami zhušťováno ve zvláštní útvary a ty 
pak mohou být usměrňovány k určitým účinkům. Toto astrální světlo jako 
obsah astrálního světa si lze představit jako všepronikající energii zvláštní 
podstaty, která působí na všechny formy jsoucna a současně zrcadlové odráží 
všechny jejich proměny a která se zhušíuje do tvarů s povahou bytostí. 

Zajímavý příspěvek okultistickému učení o astrálním těle přinesli někte-
ří kabbalisté a kabbalistické dílo Zohar. Shrnul jej a doprovodný komentář při-
dal Gershom Scholem (1973). Kabbala zde vychází z biblického termínu 
„želem" (v hebr. „plastický obraz či útvar"). Scholem jej vymezuje jako 
„individuální duchovní podstatný útvar každého člověka". V kabbale vystu-
puje tento termín v souvislosti s otázkou vztahu individuální podstaty člověka 
a učeni o „putování duší", tedy jako principium individuationis každé lidské 
bytosti. Někteří kabbalisté však učení o putování duší odmítají (např. Izák 
ibn Latif kolem 1270, tedy ještě před zveřejněním Zoharu). V Zoharu je obsa-
žena představa o astrálním či psychickém těle a u Moše ben Jakoba z Kieva 
(1509) je termínem „želem" vysvětlováno proroctví jako „setkání se sebou 



samým": subjekt se setkává se sebou samým a toto jeho druhé já mu sdéluje 
jeho budoucnost. Tento zážitek je popsán v několika kabbalistických spisech. 
Jamblichos (De Myst. Aegyp. IX, 1-9) poukazuje na to, že „vlastní démon" 
není totožný s astrálním tělem. Podle principu okultní triády by každý lidský 
subjekt měl mít tři složky, které by vytvářely následující strukturu: 

Teosofové komplikují toto strukturování okultních složek lidského subjek-
tu ještě zaváděním termínu „éterické tělo". Vzniká tedy otázka vztahů mezi 
těmito termíny a zejména otázka relace „astrálního těla" k ostatním složkám. 
Je lidský dvojník astrálním či éterickým tělem? A jaký je vztah obou těchto 
„těl"? Scholem poukazuje na to, že v kabbalistických obrazech se uplatňují 
dvě genealogické linie: orientálně-gnostická a fdosoficko-neoplatonická. Od-
pověď na otázku po výše uvedených vztazích tak zůstává otevřená. Lze však 
snad říci, že éterické tělo je vnímané tělo astrální. 

Okultní korespondence 

Podstatným aspektem magické praxe jsou okultní korespondence, tj. skryté 
souvislosti mezi věcmi pozemského světa a planetárními silami. V tomto smys-
lu každá věc má svou signaturu, obrazné řečeno „tvář", která vykazuje její 
povahu. Platí to pro všechny tři říše, minerální, herbální (rostlinnou) a animální 
(živočišnou). Planetární signatury těchto tří říší mají také vztahy k lidskému 
tělu, a to analogickými (podobnými) tvary. Tak byl zejména renesančními 
mágy a spagyriky objeven „homo mineralis" (člověk minerální), „homo herba-
ticus" (člověk rostlinný) a „homo animalis" (člověk živočišný). Tento poslední 



typ člověka byl J.-B. della Portovi (De humana physiognomonia, Frankfurt 
1591), neapolskému učenci, který na neapolské akademii přednášel matemati-
ku, fyziku a přírodní vědy, východiskem jeho charakterologie. Na povahu člo-
věka usuzoval z podobnosti jeho tváře k vzezření zvířat (např. člověk-orel, 
človék-vepř, člověk-osel atd.). Porta byl však také autorem pětisvazkové „pří-
rodní magie", díla, v němž mimo jiné lze nalézt také jeho učení o výše zmí-
něných korespondencích. Typickou analogii v rovině rostlinné („homo 
herbaticus") je podobnost jádra vlašského ořechu a lidského mozku. Staří 
mágové a spagyrikové připravující různé rostlinné lektvary vycházeli při léče-
ní různých nemocí právě z takových analogií. Mistrem v tomto směru, který 
měl pak velký vliv na rozvoj okultní, ale i neokultní medicíny, byl Paracelsus. 
Podrobně propracoval nauku o okultních korespondencích zejména alchymis-
ta Oswald Croll - Crollius (Basilica chemica, 1623 a Traité des signatures 
ou vraye et vive anatomie du grand et petit monde, znovu vyd. v Miláně 1976) 
a mystik Jakob Bóhme (De signatura rerum, 1622; znovu vyd. v Paříži 1908: 
De la Signatuře des choses ou de l'engendrement et de la définition des tous les 
Étres). Bóhme chápal signatury věcí jako „řeč přírody". Každá věc pozemské-
ho světa nese tedy signaturu určitého planetárního vlivu (viz dále tabulku pla-
netárních korespondencí) a každý magický akt se děje ve znamení příslušných 
okultních korespondencí, dynamizujících jeho účinky. Kromě toho je nutno 
zvolit astrologicky příznivý okamžik, neboť kromě korespondencí věcných 
jsou ještě korespondence časové (viz tabulku planetárních hodin - denní hodi-
ny počínají východem Slunce a končí jeho západem, noční hodiny začínají 
západem Slunce a končí jeho východem). Podle P. Piobba je pro magické 
úkony nutno volit následující dobu: 

Hodiny Saturna 
Marta 
Merkura 
Měsíce 

pro vyvolávání 

Slunce 
Venuše 

pro očarování milostné 

Saturna 
Marta 

pro očarování útočné 

Merkura pro zhotovení pantaklu 

Jupitera 
Venuše 

pro velké obřady 



Avšak vraťme se ještě k věcným korespondencím. Pro magickou praxi veš-
kerého druhu jsou nejdůležitější korespondence kamenů (zejména drahoka-
mů), rostlin (zejména květin) a kovů. Bílá magie, která nepoužívá krvavých 
obětí, používá jako univerzální korespondence dynamizující vliv mléka. Ko-
respondence planet a rostlin lze podle Alberta Velikého ještě určit takto: 

planeta rostlinná část parfém 

Venuše květy růže 
Merkur semena, kůra anýz, jablečná šťáva 
Měsíc listy kmín, lipové květy 
Saturn kořeny tabák, opium 
Jupiter plody aloe, fialka 
Mars stonek, lodyha, kmen máta, česnek 
Slunce rostlinná esence ibišový květ, levandule 

K přehledu jsou navíc přidány ještě korespondence magicky velmi důleži-
tých parfémů, zhotovených z příslušných rostlinných esencí. 

Podle renesančních filosofů (Picco della Mirandolla a další) je magie filo-
sofii přírody, přesněji její esoterní metafyzikou. Proto je síla každého magic-
kého aktu, vycházející z vůle operatéra, znásobována věcnými koresponden-
cemi. Analogie lidských orgánů a přírodních útvarů se uplatňují zejména 
v hermetickém léčitelství, jehož základy vytvořil Paracelsus a první velkou 
syntézu podal Ferdinando Santanelli (Philosophia secreta, Neapol 1723). 
Alchymista F. Kieser (1606, zde podle W.-E. Peuckerta, 1936) napsal: 
„Magie zjevuje svá tajemství prostřednictvím obrazů (figur), charakteru 
a skrze chválihodné umění signatur." Velmi sugestivně vylíčil podstatu signa-
tur S. de Guaita ve svém Klíči k černé magii (kapitola V): 

„V zevnějším tvaru nebezpečných plodů všech tří říší napsána je výstraha 
před jejich skrytou zlobou. Který naturalista byl by tak slepý vůči němé řeči 
věcí, aby to popíral? Že fyziognomie zjevuje dobré nebo zlé vlastnosti jest 
pravdivo na příčce vystupujícího života. Od paty jeho až k vrcholu mrzkost 
duší zračí se ve tvářích. Každý Kain nese znamení na svém čele. Vzezření 
sépie, štíra, hyeny i krokodýla prozrazuje jejich povahu: tyto obludy, vzbuzu-
jící strach a zároveň hnus, šíří kolem sebe výstražnou hrůzu. Nelze se v tom 
mýliti. Jiná vražedná zvířata vzbuzují toliko děs, při němž stigma násilnosti 
nevylučuje tvářnost vznešenou, namnoze i skutečnou krásu: tak například 
šelmy kočkovité, jako lev, tygr, panther nebo draví ptáci, jako orel, krahujec, 
výr a kondor. Zvířata ta nosí na sobě spíše pečeť divokosti než hanby; avšak 
v jejich postavě, v jejich pohybu vše hlásá pozorovateli: měj se na pozoru! 

Nebezpečné exempláře říše rostlinné rovněž tak nemají klamavé vzezření 
pro toho, kdo umí pozorovat a vidět. Jedovaté Solanaceae, štíhlé nebo krátké 

/ 



a zavalité nedovedou lhát: výstraha jejich je vepsána v jejich zjevu, v jejich 
tmavém neb bledém listí. Vizte rulík, mandragoru a durman: jejich sinavé 
květy a ostnaté plody nebo nechutné bobule! Pozorujte blín s jeho chlupatý-
mi, zubatými listy a smrdutým, odporným zápachem: jak výmluvná hrozba 
zní ze rtů jeho korunek! - Jedovaté Ambelliferae (okoličnaté) nevypadají lá-
kavěji. Bolehlav má listí útočné, purpurové skvrny zbarvují jeho stonek; Ci-
cuta virosa, Aeneanthus safranea vypouštějí, byly-li ulomeny, štávu žlutou 
jako hnis. Všechny tyto rostliny prozrazují svoji zlobu zapáchajícím dechem. 
- Z pryšcovitých (Eupjorbiaceae), příšerných na první pohled, při sebemen-
ším zranění vytéká žíravé mléko. Pryšec a routa náležejí ke zcela jiným ro-
dům, různé prozrazují, svou antipatickou fyziognomií a stuchlým zápachem 
jejž šíří, že byly užívány od antických vypuzovačů plodů. Listy oměje, navrch 
temně zelené, vespod sinavé, s tuhými zuby, lemují elegantní a smutný květ 
barvy dusičnanu mědnatého. Digitalis purpureus je také neobyčejné truchlivý 
přes všechny své půvaby: jeho vzorkovaný list, tmavý a chlupatý, dojímá prá-
vě tak živě jako jeho korunky uvnitř žíhané. Ocún ukazuje při samé zemi svůj 
květ bez stonku a listů: je to „hlídač mrtvoly" příštích smutků. Oplzlý Aron 
vystrkuje pod keřem svůj fallus chorý modrými skvrnami. Pryskyřník litý 
plazí se po zemi a skrývá se pod travou a mechem jako had. Jiné smrtonosné 
rostliny mají sice tvářnost méně cynickou, fyziognomii složitější, avšak stu-
dujeme-li je podrobně, nesou na sobě všechna stigmata prokletí." 

Mluví-li S. de Guaita o zvířatech a rostlinách, člověku antipatických, doká-
zal ke tváři květin najít Jakub Deml (ve sbírce Moji přátelé) dojímavé básnic-
ké asociace: 

„BLÍNE, oněmlý pěvče Sodomy, tvé zraky jsou vypáleny a kolem hlavy 
tvé plazivě krouží šílenství, pentle mdloby a nekonečných závratí - ty nej-
smutnější ze všech, protože člověk potěšit tě nemůže..." 

Především květiny jsou hieroglyfy tajemných korespondencí. 
Papus charakterizuje signaturu jako „astrální značku okultních vlivů vtisk-

nutou bytostem nebo věcem" a Paracelsus říká, že příroda označuje každou 
věc k čemu je dobrá a že „nic není bez znamení". Od přirozených signatur 
věcí je nutno rozlišovat sigma (sing. signum, znamení) či sigilia (sing. sigili-
um, obrázek či pečeť), tj. uměle vytvořené obrazce za příslušných planetár-
ních vlivů a v relaci k příslušným korespondencím, jejichž nejdůležitější 
magickou formou jsou pantakly. Nejužívanější formou pantaklu je hexagram, 
kreslený obvykle rumělkou na pergamen a nošený v hedvábném pouzdře 
na prsou v období magických operací. Může však být ale také umísťován 
na různých místech jako nosič „blahodárných fluid". Kromě toho se zhotovu-
jí planetární pantakly z korespondujících kovů. Obrazce vyrývané do kovo-
vých pantaklů nebo kreslené na pantakly z pergamenu jsou sigilia různých 
okultních vlastností a jako takové jsou tradičně přebírány. Vysvětlení těch-
to obrazců je velmi obtížné, jsou to kresby vyjadřující charaktery (například 



planetárních démonů) a jsou, velmi obecné řečeno, jakousi analogií „psycho-
logie čar" V. Kandinského. Papus, který za typický, jak píše, pentakl, pokládá 
pentagram, definuje pentakl jako „geometrickou či jinou figuru jako symbol 
neviditelné podstaty nebo učení". Obecně řečeno, pentakl je geometrický sym-
bol (hexagram, pentagram) či materiální útvar (například ve formě kovové 
kulaté medaile) nesoucí charaktery okultních sil. Pantakly (či pentakly) jsou 
důležitými magickými nástroji, které jsou podobné co do účinnosti talisma-
nům a amuletům: mají, jak již bylo naznačeno, funkci recepce a emise „ma-
gických fluid" (okultní bioenergie). Proto jsou nošeny na prsou, v blízkosti 
solárního plexu, který je tělesnou zónou nejsilnější recepce a emise tohoto 
magického vitálního fluida, které stáři indičtí teosofové nazývali prána a které 
je podstatou oživujícího astrálního světla. To má však dva proudy: oživující 
a tvořivý; smrtící a ničíci. To se odráží v ikonografii bílé a černé magie. 

Děje-li se v praktické magii vše ve znamení příslušné planetární síly, děje 
se tak v podstatě na úrovni psychurgické a ve znamení příslušného planetární-
ho démona. Jejich pojmenování není zcela jednotné. Dále podáváme přehled 
jmen planetárních démonů podle Trithemia a za ním tabulku s příslušnými 
korespondencemi, která bývala častěji používána v černé magii, protože při-
nášela přehled démonických sil negativních. 

planeta Saturn Jupiter Mars Slunce Venuše Merkur Měsíc 

její znak f) ď O Q 9 € 

jméno démona Orifiel Zachariel Samael Michael Anael Raphael Gabriel 

Jiní mágové podávali odlišné třídění démonů - pojem démon byl užíván 
často ve velmi širokém významu, zahrnoval i anděly, živlové duchy, duchy 
míst (géniové loci a k místům poutaní elementálové) a další. Následující ta-
bulka podává třídění démonů na pozitivní „inteligence" a „zlé" a sestavil ji 
podle různých pramenů W.-E. Peuckert (1936). 

planeta inteligence zlý démon 

Saturn Agiel Zazel 
Jupiter Jophiel Hismael 
Mars Graphiel Barzabel 
Slunce Nachiel Sorath 
Venuše Bne Serafim Kedemel 
Merkur Tiriel Taphthartharath 
Měsíc Malcha betharsisim Hašmodaj 

hed beruah schehakim Šedbaršemoth 
Šarthatan 

/ 



Původ těchto jmen je historie sui generis, jsou to jazykové kontaminace 
asyrštiny, hebrejštiny a dalších jazyků. 

Následuje tabulka planetárních hodin a tabulka planetárních korespondencí: 

hodiny neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 

1 Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn 

2 Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter 

3 Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars 

4 Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce 
c 
n 5 Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše 
a» 
"O 6 Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur 

7 Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc 
.3 
i 

8 Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn 

9 Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter 

10 Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars 

11 Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce 

12 Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše 

1 Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur 

2 Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc 

3 Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn 

4 Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter 
e 

>u 5 Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars 
o 
s 6 Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce 

X
uipoi 

7 Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše X
uipoi 8 Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur 

9 Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc 

10 Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter Venuše Saturn 

11 Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars Merkur Jupiter 

12 Merkur Jupiter Venuše Saturn Slunce Měsíc Mars 



'Il 1 



paradigma magie 
Slovo paradigma znamená vzor, přeneseně model a v současné době se 

používá pro vyjádření podstaty nějakého jevu. To se může dít prostřednictvím 
slovní formulace, ale i schématu apod. 

Dále vlastně podávám několik paradigmat, vyjadřujících dílčí aspekty ma-
gie. Podávám je ve formě schémat a s použitím symbolů se stručnými slovní-
mi formulacemi s tím, že studující magie je musí pochopit intuitivně. 

Poznámka: Typickým invasivním magickým aktem je agresivní očarování 
nenávistí nebo láskou. 



Paradigma magie III. (magický akt gnostický, zvědný): 

Poznámka: Typickým magickým aktem gnostickým (zvedným) je výstup 
do astrálu pomocí vymístění vlastního astrálního těla, pomocí magického zr-
cadla apod. 

Paradigma elementárních korespondencí: 



Magický hexagram: 

Poznámka: Magický hexagram je symbolem makrokosmu (rovnováha 
vody a ohně). V rovině magické je oheň symbolem astrálu; průnik obou troj-
úhelníků vyjadřuje též spojení mužského a ženského, ale také osobního a ne-
osobního (C.G. Jung). 

Magický pentagram: 

Poznámka: magický pentagram je symbolem mikrokosmu a také esoterní-
ho poznání, ale také moci (proto je součástí pantaklů). Převrácený pentagram 
je „ďábelské znamení", symbol astrálního otroctví. Do pentagramu se kreslí 
postava člověka s rozpaženými pažemi a roztaženýma nohama, do obrácené-
ho pentagramu pak hlava „mendézského kozla" sabbatu. Pentagram je přede-
vším silné ochranné znamení (sigilium). 



Symboly 

Abstraktně-logické myšlení a kauzalístícké modely skutečnosti platí pro 
poznávání empirické dimense bytí. Obojí se vyvinulo v souvislosti s praxí 
a slouží praktickému využití. Jsou to kognitivní mapy, umožňující člově-
ku praktickou orientaci ve světě každodenních zkušeností a problémů. Překro-
čí-li se však hranice empirie, empiricky založené způsoby poznávání pro 
orientaci v této další dimenzi skutečnosti či nadskutečnosti již nestačí. Tran-
scendence je srozumitelná jen v symbolech. To se prokazuje již v symbolice 
náboženské, např. v mariánské symbolice baroka, v architektonické symbolice 
gotiky apod. Transcendence se vykazuje ve zvláštních symbolech, podobné 
jako se v nich vykazují sny. Typickým projevem symbolického myšlení, které 
má svůj předmět v transcendenci je mytologie: příběhy zde vyprávěné pouka-
zují na něco, co stojí za nimi a co je příběhem symbolizováno. Snové symboly 
jsou příbuzné symbolům mytologickým, vyjadřují také něco skrytého, zastupu-
jí néco slovy ne vždy zcela plně sdělitelného. Ale zatímco snové symboly 
vyjadřují nějaké děje probíhající v těle i v psychice, např. potlačená přání, 
mytologické symboly vyjadřují něco transcendentního, rovněž slovy jen obtíž-
ně sdělitelného. Konec konců i mluvená a psaná slova jsou symboly, zastupují 
však jako pojmy vnímanou a myšlenou realitu. Zatím co mluvené a psané slovo 
empirickou sklutečnost redukuje, obrazový symbol indukuje cosi transcen-
dentního, rozšiřuje vědomí za hranici každodenní zkušenosti. Okultní či esoter-
ní symboly zastupují transcendentno, souvisí s archaickou strukturou lidské 
psychiky, jsou generovány archetypy, které byly nějak stimulovány a v nichž 
jsou uloženy zkušenosti celého lidstva. Aktivované archetypy produkují pocity 
a symboly prazážitků lidstva. Jsou analogické instinktům, s nimiž je však spo-
jeno chování a určité základní emoce. Archetypy jsou pamětní stopy spojení 
pračlověka s přírodními silami, jsou to stopy prazkušeností, prazážitků lidstva, 
které žilo ještě v přímém dotyku s přírodní démonií. (E. Dacqué). 

Mýty jsou symbolická vyprávění, slovy tvořené symboly či symbolické 
obrazy. Avšak symboly mohou mít také formu čísel, jednoduchých geomet-
rických tvarů, mohou jimi být i gesta, pozice těla atd. Příkladem jednodu-
chého symbolického obrazce je kříž a kruh, který je významové totožný se 
symbolem tzv. „urobora", hada stočeného do kruhu a požírajícího svůj vlastní 
ocas jako symbolu věčnosti. Význam symbolu lze vyjádřit slovy jen neúplné, 
symbol není definovatelný jako pojem, protože vyjadřuje slovy nesdělitelné 
věci. Symbol v užším smyslu, jak jej v této pasáži chápeme, tj. okultní či 
magický symbol, je něco zcela jiného než pojem. 

Činnost v oblasti magie, ať receptivní nebo aktivně invasivní, vyžaduje sym-
bolické myšlení, protože je to činnost vztažná k transcendentnu, ať už je to -
opakuji - činnost poznávací nebo praktická (oba druhy činnosti spolu ostatně 
souvisí). Dotyk s transcendentnem vyvolává tvořivou imaginaci, která je 



univerzální a která je generována archetypy: dotek s transcendentnem stimuluje 
archetypy a rozvíjí jejich symbolizaci. Tento druh imaginace označil C.G. Jung 
jako „sebeprojevy nevědomí" a měl na mysli nevědomí kolektivní, v němž je 
uložena zkušenost celého lidstva, tak jako je v instinktech uložena zkušenost 
celého toho kterého živočišného druhu s jeho pozemským bytím. Tak jako 
náboženství, má i svět magického své duševní archetypické kořeny a individu-
ální lidská duše je součástí duše světové, ale je také víc než to, co na ní nachází 
empirická psychologie. Proto můžeme hovořit o metapsychologických koře-
nech symbolů-obrazů uchovávajících prazkušenosti, které získal homo mágus 
a které homo faber již dávno ztratil, když se radikálně měnil a zménil způsob 
jeho života. Tak jako dokonale vyvinuté tělo ženy vzbuzuje u muže sexuální 
vzrušení a touhu po pohlavním styku, vyvolávají určité symboly zvláštní druh 
pocitů a představ, odrážejících obrazy Isidy, Osirida, Setha, Hóra, božstev, která 
jsou symboly požívání transcendentna. Vyjadřují oduševnělost veškerého bytí, 
jeho metapsychickou dimenzi, neboť „v člověku je obsažen celý svět", mikro-
kosmos je obrazem makrokosmu. 

Magické symboly jsou však nejen pocity akcentované obrazy zcela zvlášt-
ního druhu a různé komplexity, jsou to také činitelé, které tvoří základ magic-
kých aktů: užít určitým způsobem určitého symbolu znamená také magicky 
jednat. Typickým příkladem je zažehnávání zla symbolem kříže, nebo vyslo-
vením posvátného hebrejského slova „agla". Středověký katolický kněz za-
žehnávající ďábla gestem kříže nebo pozdvižením kříže, doprovázel tento akt 
slovy „Apage Satanas!" („Odstup Satane!"). Magickými symboly-akty jsou 
určitá posvátná slova a znamení tvořená gesty, ale i obrazy (např. pentagram) 
či určitými předměty (talismany apod.). Takové symboly-akty vyjadřují ma-
gicky dynamizovanou vůli, ale také určité principy ovládající dění ve světě 
magie. Tak jako hrot magického meče rozptyluje zhuštěné astrální světlo, roz-
ptyluje je či koncentruje magický pantakl složený z určitých slov a obrazců. 

Magický obraz světa vystihuje následující triáda, kterou zde podáváme 
s jejími základními souvislostmi: 

svět princip uspořádání způsob poznávání 

duchovni láska - nenávist extáze 
(empyreum) 

duševní prostředek - cíl intuice, zření 
(astrální) (finalita) 

hmotný příčina - účinek vnímání, myšlení 
(telurický) (kauzalita) 



Magický pantakl. 

Komunikaci se světem magie umožňují symboly, aktivní činnost v tomto 
světě pak umožňují symboly užité v rámci určitých rituálů. Symboly a rituály 
jsou tak klíčem ke světu praktické ceremoniální magie. 

Rituál 
Za rituál se označuje obřad s přesně stanovenými kroky; je to tradicí vytvo-

řená a přesné stanovená činnost zaměřená na užívání symbolů. Rituál je ope-
race se symboly. Nemusí se vztahovat jen k oblasti náboženství nebo magie, 
ritualizovány jsou i určité společenské činnosti, sociální vztahy a děje (např. 
svatba). Magický rituál je však činností sui generis. Je zvláštní již tím, že jeho 
provádění je podmíněno adaptací: „Člověk následující svou vyšší nebo nižší 
přirozenost může navázat styk se životy výšin nebo propasti, aby toho dosáhl, 
musí se jim co nejvíce přizpůsobit" (F. Kabelák). Zbožný člověk přitahuje 
síly serafické, zlý satanické; rituálem s nimi vstupuje do přímého kontaktu. 
Mezi okultisty je rozšířený názor, že rituál dynamizuje úsilí operatéra. To je 
nepochybně pravda stejně jako tvrzení, že rituál současně excituje operatéra 
a otevírá tak brány jeho vědomí transcendentnímu světu. Současně však akti-
vizuje objekt operace, resp. ho v souladu s vůlí operatéra mění. Rituální čin-
nost znamená vytvořit kontakt s určitým egregorem. 



Magický rituál je obvykle velmi komplexní činnost, jíž předchází - máme-
li na mysli rituál závěrečný, jako je třeba evokace - celá řada dílčích rituálů, 
neboť každý předmět, který má magickou funkci, musí být magicky posvě-
cen, a to je opět spojeno s rituály. Všechny tyto rituály se odehrávají za přísně 
stanovených astrologických korespondencí, což svědčí o tom, že zde hrají roli 
i další činitelé stojící vně operatérovy osobnosti. V tomto smyslu je rituál více 
či méně složitý vzorec podmínek a s nimi spojených postupů, což, obecně 
vzato znamená, že jsou zde vnitřní síly operatéra účelně spojeny se silami 
vnějšími v jednotný dynamizovaný akt. Velkou roli zde hraje tradice, a proto 
rituály nesmí být pozměňovány, jsou však přizpůsobeny rase a kultuře. Vý-
znam toho spočívá v tom, že každá kategorie rituálu vytváří astrální egregor 
a každý prováděný rituál pak znamená vytvoření vazby na tento egregor. Je to 
analogické cestovnímu průvodci: jestliže chci dosáhnout místa A, musím jít 
určitým směrem a v určitém místě odbočit atd. Každý magický akt je svou 
podstatou rituální. V klasické magii vyjadřuje staletí trvající rituální tradici. 

Extatické zření a působení 

Existují různé druhy extáze, stavu, kdy je vědomí zúženo na určitý silný 
zážitek (např. orgasmus), nebo kdy je naopak otevřeno splynutí s něčím nad-
osobním. Tak lze rozeznat mystické, erotické, estetické a jiné druhy extáze. 
Magická extáze je extází zvláštního druhu, je to, jako každá extáze, vysoká 
úroveň vzrušení mysli, které je provázeno rozšířeným vědomím, ale současně 
i stupňovaným zaměřením na určitý objekt či účel. Je to vědomí rozšířené za 
hranice empiricky dané skutečnosti, ale současně zúžené na transcendentní 
objekt (např. na evokovaného génia). Je to vystupňovaný trans, spojený s ima-
ginací a vůlí (viz třetí paradigma magie). Mircea Eliade (1997) považuje 
šamanismus za „nejstarší techniku extáze" a zdůrazňuje, že v extatických 
vztazích vznikaly i prvotní výtvory poezie. V extatickém stavu, navozeném 
tanci, bubnováním, někdy i určitými drogami a dalšími činiteli, vystupuje 
šaman na „nebesa" nebo sestupuje do „pekla", tj. provádí jistý druh theurgie 
či psychurgie. Každý magický akt, ať už zvědný, imperativné-evokační či jiný, 
vyžaduje extázi, uskutečňuje se jako extatické zření a působení. Obojí se opět 
uskutečňuje jako zážitková jednota. Kritikové magie poukazují na to, že prá-
vě v tom spočívá její iluzivní či halucinační podstata a zdůrazňují, že zde 
hlavní roli má používání kuřidel s příměsí narkotických látek, takže to, co 
mág evokuje, nejsou skutečné bytosti, ale pouhé přeludy: operatér nedosáhl 
materializace démona, ale jen halucinace, kterou pokládá za fyzickou skuteč-
nost. Námitkou proti tomu je, že zde nejde o extatický stav vyvolaný primárné 
drogami a že magik, tak jako šaman, jak zdůrazňuje Eliade, si zachovává 
kontrolu prostředí, v němž operuje. Podstatou extáze, jak na to poukázal 



Plotin, je totéž, co zdůrazňovali staří mystikové, totiž sjednocení subjektu s ob-
jektem extáze, které neznamená ztrátu nebo obluzení vědomí, ale jeho rozšíře-
ní za hranice empirie. Subjekt získává zření, „nazírané už není myšlenkou, 
nýbrž něčím větším než je myšlenka, něčím před myšlením a nad myšlením"; 
nazírající už nevnímá dvojnost sebe a objektu, ale jednotu s ním, „stal se ně-
kým jiným, už není sebou a více sobě nenáleží" (Plotin). V extázi není mysl 
zastřena, ale změněna v kvalitativně jinou formu, umožňuje pochopit symbol, 
umožňuje zmocnit se transcendentního objektu, poznat jej a působit na něj. 
Umožňuje, jak říkal František Kabelák, krok od „aposteriority" k „aprioritě", 
od jevu k podstatě, a to nejen ve smyslu kognitivním, ale i konativním, tj. akt 
zaměřený na transcendentní podstatu objektu. Kabelák v tomto smyslu užíval 
přiléhavého výrazu „stržení šatu aposteriority" (tj. toho, do čeho jsou zahaleny 
podstaty objektů); „zření aposteriorního obsahu" je „vidéní o sobě jsoucího", 
podstata se projevuje obrazem. Nejde tu jen o vidéní, např. evokovaného 
objektu, to je podmíněno i zákony optiky a smyslového vnímání; např. mate-
rializace démona je tvořena často z kouře pálených ingrediencí. Zření zde zna-
mená komunikaci v nejširším slova smyslu, odpověď na otázku, která byla 
položena. Tato odpověď bývá nezřídka vnitřní, operatér např. evokuje antické 
božstvo, které k němu nepromlouvá slovy staré řečtiny, ale přesto mu dává 
odpověď na otázku, kterou položil - odpověď se vynoří v jeho vědomí. 

Imperativní akt je podmíněn zaklínáním, které působí nejen na evokovaný 
objekt, ale i na operatéra samého, stupňuje a upevňuje jeho vůli. V extatickém 
působení nejen evokuje, ale i magicky tvoří astrální elementály, které Grego-
rius nazýval psychogony, formuje shluk astrálního světla a vtiskuje mu úkol, 
a to opět ve stavu sjednocení tri základních složek magického aktu: imagina-
ce, vůle a transu. A právě jednota těchto tri složek, dovedených k nejvyšší 
možné intenzitě je to, co lze nazvat extatickým zřením a působením či prosté 
magickou extází. 

Magická extáze se rodí v subjektu z jeho magického alter-ega, probouzí 
a aktivuje jeho transcendentální magické schopnosti a on se znovu stává homo 
mágus, bytostí komunikující s bytostmi za běžných okolností neviditelnými. 
Vystupuje ze slupky homo faber a vstupuje do světa „velké zkušenosti", vrací 
se k době, kdy „bohové chodili mezi lidmi", stává se „bdělým" a překračuje 
„práh" stojící mezi dvěma světy, světem fyzických objektů a dějů a světem duše. 

Cíl magie 

Ve velmi zjednodušeném pojetí je magie chápána jako určité pojetí světa, 
stojící proti tzv. vědeckému názoru na svět a jako činnost spojená s tímto po-
jetím. Zjednodušené je tato činnost chápána jako zhotovování magických pre-
parátů ať už léčebných, nebo určených pro očarovávání (tzv. filtry) a jako 



vyvolávání duchů různého druhu. Ve skutečnosti, jak tomu bylo i ve starém 
Egyptě, hlavním cílem magie, resp. theurgie, bylo poznávání: styk s theurgie-
kými inteligencemi měl primárné smysl poznávací. Ale magie starého Egypta 
byla úzce spojena s jeho náboženstvím, které bylo jen zdánlivě polyteistické; 
egyptští bohové reprezentovali různé kategorie přírodních sil a magie vystu-
povala také v souvislosti s jejich využíváním a uctíváním. Existovala zde úzká 
souvislost magie a kultu, ale i magie a praxe. Dalším úkolem magie bylo za-
jištění posmrtného života. Magie byla jednou z trojice esoterních nauk, další-
mi byly astrologie a alchymie. Primárním smyslem těchto nauk, vedle dílčích 
cílů již zmíněných, byla reintegrace, návrat člověka k jeho původnímu, ztra-
cenému stavu, jeho osvobození od důsledků „pádu prvních lidí", nalezení 
ztracené vnitřní i vnější jednoty. V tomto smyslu byla magie, zvláště od dob 
vystoupení prvních pravých rosekruciánů, chápána především jako jedna 
z metod reintegrace. Důsledně byla v tomto směru rozvíjena theurgie Marti-
neze de Pasquallyho, ale i fdosofie rosekruciánů, jako byli Fludd, Maier, 
Khunrath a další, byla především filosofií magické reintegrace. 

Vyjádřeno hledisky a jazykem kabbalistické magie je magická cesta reinte-
grace cestou „stromem sefir" od nejnižší, desáté sefiry Malkut ve světě Asija 
k vyšším sefirám, pohlcujícím více „božského světla", než pozemská sefira 
Malkut. Je to tedy cesta vzhůru k vyzařované božské moudrosti z temna po-
zemského bytí, cesta schematizovaná dolní polovinou sefirotického stro-
mu. První etapou této cesty je svět Jecira, tvořený „astrálním trojúhelníkem" 
tří sefir tohoto světa. 

Schéma sefirotického stromu nám ukazuje tri možné cesty vzhůru: 
- cestu k sefiře „hod" (hebrejsky hód), která je označována jako cesta vůle, 

signifikovaná písmenem šin a živlem ohně (A) , jakož i číslem 34, tj. 
v teosofické redukci 7; 

- cestu k sefiře „nesach (hebrejsky vau), která je označována jako cesta 
pudu či érotu, jakož i číslem 29, tj. 2; cesta Venušina; 

- přímá cesta k sefiře „jesod" (hebrejsky samech), jakož i číslem 32, tj. 5, 
cesta saturnská („saturnská gnóze"). 

Způsob tohoto „cestování" by bylo možno nyní dále analyzovat v symbo-
lech kabbaly. Zastavíme se však jen u jejich cíle, kterého lze dosáhnout dalšími 
cestami k sefiře „tiferet", která je „korunou světa jecira" a která je označována 
jako „srdce duše", „sídlo víry" či „sídlo Šalamounovo". Alchymisté ji označují 
jako cestu do „zahrady Hesperidek", tří dcer Titána Atlanta a bohyně noci 
Nykty, zahrady, v níž je strom se zlatými jablky a která je střežena drakem. 
Drak je jedním ze symbolů astrálu a z výše uvedeného plyne, že je to cesta 
astrální, resp. cesta tří variant astrálního putování. Další možnou analogií by 
byly první etapy cesty „hadí síly" indického esoterismu. Říkám-li, že jde o ces-
tu astrálem, znamená to, že jde o „práci" s astrálem, o práci, která znamená, 



Sefirotický strom. 

obrazně řečeno, sestup na dno 
osobnosti: aby člověk mohl vy-
stoupit k nadvědomi, musí nejpr-
ve sestoupit do hlubin svého 
nevědomí. Víme již, co to v magii 
znamená, podrobně o tom prak-
ticky pojednává Abramelinova 
kniha o posvátné magii. Je to ces-
ta psychurgická, nikoli theurgic-
ká, která již v pozemském bytí 
předpokládá afinitu aktérovy 
osobnosti a vysokých inteligencí, 
k nimž vystupuje, nebo které tvo-
ří. Jan Kefer proto zdůraznil, že 
psychurgie je průprava na theur-
gii, která byla vlastním, nejvyš-
ším cílem bílé magie: dosáhnout 
poznání transcendentna a spolu 
s tím dospět k transformaci své 
osobnosti, k reintegraci, resp. 
tvořením pozitivního egregoru 
přispívat k reintegrační cestě lid-
stva. Cesta „saturnské gnóze" bý-
vá zaměňována za cestu Venuši-
nu, erotickou, ačkoli, na rozdíl od 
ní, je to cesta, obrazné řečeno 
širší, neboť vyžaduje magickou 
konfrontaci se všemi osudovými 
silami osobnostmi, nikoli jen 
s jednou, s érotem. Z toho je patr-
no, že reintegrační cestu volí člo-
věk podle svého založení, nikoli 
libovolně. 



oku l tn í p r a k t i k y 
b l ízké magii 

Úvod 

Magie je okultně esoterická praktika svého druhu, má, tak jak je uskuteč-
ňována na Západě, své specifické historické kořeny zejména v magickém 
náboženství starého Egypta, vstřebala do sebe vlivy helénistické a gnostické, 
vlivy křesťanské kabbaly a později i rosekruciánství. Z ní, jak již víme, se 
profanací oddělilo čarodějnictví, nebo lépe řečeno, lidové čarodějnictví, které 
zde bylo spolu s ní, se o určité vlivy magie obohatilo. Paralelismus magie 
a čarodějnictví je analogický paralelismu přirozeného a zjeveného nábožen-
ství. Čarodějnictví je jev kulturně univerzální, každá kultura má své čaroděje 
a čarodějnice, ale existuje zvláštní druh čarodějnictví, které má k magii velmi 
blízko. Je to šamanismus, který, podle Idries Shaha, jak již víme, měl být 
zdrojem magie. Kritické připomínky k této tezi zde již byly uvedeny a nebudu 
se k ní proto vracet. V každém případě lze šamanismus pokládat za praktiky 
příbuzné magii. Patrně největší znalec šamanismu, Mircea Eliade, píše: 
„Šamanismus je přesně vzato jednou z archaických technik extáze, je součas-
ně mystikou, magií a ,náboženstvím' v širším smyslu... Šamanismus v pra-
vém slova smyslu je náboženský jev typicky sibiřský a středoasijský." Také 
v Egypté a Persii byla magie úzce spojena s náboženstvím a mágové, stejné 
jako šamani byli současně divotvorci a knéžími. Magie a šamanismus mají 
řadu společných znaků, ale liší se svými metodami a místem původu i svým 
posláním. 

Také spiritismus, který je v dnes převažující formě, v podstatě primitivní 
lidovou nekromancií, má i ve své pokleslé podobě některé znaky magie, což 
se projevuje i v jeho fenoménech, v nichž se nezřídka projevují pouze vlivy 
astrálních larev. Nicméně praktická blízkost šamanismu a spiritismu k magii 
mne vede k tomu, abych o jejich praktikách stručně pojednal. 

Šamanismus 

Paralelné s vysokou magií zasvěcenců existovala její zvláštní forma zvaná 
šamanismus, která vycházela z vrozených vloh pro praktickou magii a z pře-
dávání jejích poznatků z jedné generace na druhou v rámci rodiny. Někde 



mezi vysokou magií a šamanismem se nachází praktická magie většiny těch, 
kteří se jí zabývají. Čarodějnictví je, alespoň co do svých praktik, zvláštním 
druhem šamanismu, podle některých autorů je čarodějnictví, jak je popsala 
středověká démonologie, alespoň jeho podstatná část, západním druhem 
šamanismu. Šamanismus^ je totiž obvykle spojován s mimoevropskými kul-
turními okruhy, zejména asijskými. Ve srovnání se šamanismem, jak poznáme 
dále, je ovšem západní středověké i novověké čarodějnictví fenomén přízem-
ní a primitivní. Blíže než čarodějnice a čarodějové Západu měly k šamanům 
moudré vědmy. Fenomén šamanismu svědčí o tom, že člověk pradávných dob 
měl schopnosti magického nazírání světa a s tím spojené schopnosti komu-
nikace s jeho skrytými silami. Historicky se pak zřejmě vyvinula funkce 
šamana jako kmenového mága či „medicinmana" ve smyslu psychického i so-
matického léčení, založeného na znalosti skrytých přírodních sil a komuni-
kaci s „duchy". Zatímco zdrojem šamanismu je přirozený transcendentální 
subjekt a tradice, zdrojem vysoké magie je rozvinutý systém poznatků pře-
vzatých ze zaniklé, par excellence magické kultury a jejich další rozvíjení 
v rámci přísně uzavřených spolků. 

Rozšířená představa o šamanovi má za obsah obraz muže ověšeného růz-
nými bizarními předměty, který za zvuku bubnů, do nichž bije on sám nebo 
jeho společník, vykonává jakýsi zběsilý tanec, v němž posléze upadá na zem 
a ve stavu zvláštního vytržení pak nesouvislými výkřiky cosi sděluje. Šaman-
ství pak bývá spojováno zejména s tunguzskými či mongolskými čaroději 
a šaman bývá často považován za asijskou variantu afrického kouzelníka či 
medicinmana. Šamanství je však rozšířeno i mezi indiány severní a jižní 
Ameriky a jinde ve svété. Výše uvedená představa je ovšem správná jen zčás-
ti. Čím šamanismus je i čím není vyplyne z dalšího textu. 

Podle Wernera F. Bonina („Lexikon der Parapsychologie" 1976) je původ 
slova šamanismus nejasný a snad souvisí s tunguzským „samans", které zna-
mená čarování. Slovo se ujalo patrně proto, že v době, kdy se utvářela kulturní 
antropologie a etnologie, to byli především ruští badatelé, kteri na konci mi-
nulého a na začátku našeho století studovali čarodějnické praktiky u různých 
sibiřských kmenů, k nimž patří i Tunguzové. Šamanské praktiky se podle 
Bonina zakládají na extatickém chování, které má magický smysl, má přinést 
nějaký prospěch, např. úspěch v lovu, věštbu, vyléčení nemocného atd. Šama-
ni toho dosahují pomocí služebních duchů, resp. pomocí sestupu do říše duchů 
pomocí extatických stavů, které si navozují svými charakteristickými metoda-
mi. Obvyklou metodou uvedení se do transu je bubnování, nepůsobí však jen 
samo o sobě a o dalších podmínkách toho není mnoho známo, protože šaman-
ské metody jsou utajovány. Podmínkou sine qua non jsou pro provozování 
šamanství tvrdým výcvikem rozvíjené zděděné vlohy. Ve stavu transu či extá-
ze vstupuje šaman do styku s duchy, kteří mu radí a pomáhají. Šamanismus je 
rozšířen po celém světě, v Evropě, jak jsme už podotkli, je označován jako 



čarodějnictví, které se od jeho klasických forem liší především metodami, ale 
za šamany, jak už bylo rovněž uvedeno, jsou obvykle označováni jen kmenoví 
čarodějové v Asii. To je nepochybně velmi úzké pojetí. Bonin k „paranormál-
ním manifestacím" šamanismu počítá: magický let, magické teplo, nečitelnost 
vůči ohni, levitace, „otevření a uzavření těla", které souvisí s léčbou pomocí 
alternativní chirurgie, probíhající často bez ztráty krve pacienta a bez pozůsta-
lých jizev a provozuje se zejména v Indonésii a posléze sem počítá i projevy 
telepatie a jasnozření. Existence alternativní chirurgie indonéského typu je 
však v poslední době zpochybňována - zřejmé plným právem jako podvod. 
Šamanismus má v sobě prvky parapsychologie, ale i magie. A existují např. 
čínská nebo tibetská magie, které nelze ztotožňovat se šamanismem. Šamanis-
mus je dnes rozšířen zejména mezi přírodně žijícími národy, ale byl kdysi 
celosvětovým jevem a jeho evropským pozůstatkem jsou možná venkovské 
čarodějnice či snad spíše vědmy. 

Současný velký zájem o šamanismus byl vyvolán zprávami badatelů, kteří 
tento pozoruhodný fenomén studovali v přímém kontaktu s jeho představiteli 
a byli svědky neuvěřitelných faktů. (Např. Carlos Castaneda, americký antro-
polog Michael Harner a řada dalších.) 

Šamanismus se neobjevuje jen u sibiřských nomádů, a jiných nomádských 
kmenů Asie, ale také u domorodců na Borneu a praobyvatel Austrálie (abori-
ginů), u negerských kmenů centrální Afriky, jakož i u indiánských kmenů 
obývajících prales v povodí Amazonky (Doucet). Uvedený historik a popula-
rizátor okultismu uvádí, že šaman ztělesňuje centrální duši svého kmene, bez 
níž je kolektiv neschopen života: musíme si to představit tak - píše Doucet -
že vývoj vědomí neprobíhá stejnoměrně, nejprve existuje jen málo „velkých 
jedinců", kteří převyšují ostatní úrovní svého úvědomění, což platí i dnes. 
Mluvíme-li pak o šamanovi jako o „centrální duši kmene", je to srovnatelné 
s funkcí královny v mraveništi nebo termitišti; nechá se to demonstrovat na 
čarování, které je spojeno s lovem. Po úspěšných lovech si přírodně žijí-
cí národové nacpou žaludek a upadnou do skoro jakési blažené strnulosti 
a i když je znovu přepadne hlad, je těžké je z této letargie vytáhnout, což se 
děje organizováním nového lovu. A to je funkcí šamana, který se uvede do 
transu a předvádí pak např. boj s medvědem: „Se svou extatickou silou akti-
vuje v nich (rozumí se ve členech kmene - pozn. M. N.) nutnou psychickou 
energií, aby se nyní vydali na lov medvěda. Tak tomu bylo u neandrtálců, 
jindy je tomu v loveckém čarodějnictví u cromagnonců, zde „šaman promítá 
svůj vnitřní duševní extatický zážitek zcela reálně do vnějšího světa", nama-
luje výjev na skalní stěny jeskyň (Lascaux, Altamira) - to je i počátek umění, 
které vystupuje jako prostředek magie a stává se současně religiózním: 
„šaman vytváří vzorce lovu a skrze tento obrazový vzorec se nyní průběh 
lovu stává pro všechny členy kmene názorný". V jeskyních z doby kamenné, 
které nebyly obývány, ale sloužily jako kultovní místa, byly nalezeny kostní 



flétny, šípy, stopy chodidel, které dokazují, že lov, než proběhl ve skutečnosti, 
byl pod vedením šamana praktikován a prožíván jako religiózní kultovní ta-
nec, přičemž na obrazy lovných zvířat byly vrhány oštěpy a vystřelovány šípy. 
To je také příklad a počátek tzv. obrazové magie, která byla zaměřena také na 
smrtonosná kouzla a jako taková je také počátkem maleficia, resp. černé ma-
gie. Současný okultista by ovšem řekl, že šaman vytváří nejprve astrální ob-
raz či bytost činnosti, která má být uskutečněna, aby byla úspěšné z astrálu 
„programována". 

Vlna zájmu o šamanismus se vzedmula zejména po vystoupení amerického 
antropologa Carlose Castanedy (1968-1974), který se v průběhu svých et-
nografických studií seznámil s kultem a esoterickou doktrínou amerického 
indiánského kmene Yaqi a s čarodějem tohoto kmene, donem Juanem, vedl 
Castaneda zajímavé rozhovory již jako student na kalifornské univerzitě. 
O svých poznatcích „jiného světa" napsal pak Castaneda řadu knih (které 
vycházejí v současnosti také v českém překladu, např. „Učení dona Juana" 
v roce 1992), které se staly světovými bestsellery a vyvolaly řadu vášnivých 
diskusí. Někteří z diskutujících a recenzentů nazvali Castanedovo dílo pou-
hou fikcí, český filosof a esoterik Zdeněk Neubauer je nazval naopak „radost-
nou zvěstí z Mexika". Jádrem této zvěsti je šamanská moudrost o relativismu 
onoho modelu skutečnosti, který západní myšlení pokládá za jedině možný. 
Castanedovy zkušenosti, navozené zpočátku také halucinogenní drogou mes-
kalinem, potvrdily esoterickou tezi o možnosti rozšíření vědomí za hranice 
konvenčního modelu „skutečnosti", který je fakticky světem určitých kon-
strukcí, konvencí a předsudků, vymezených konvenčním způsobem myšlení. 
Poznání je stav mysli, který je determinován způsobem vnímání a myšlení, 
způsobem, který může být různými metodami a zkušenostmi, které jsou po-
užívány, rozšiřován na „neuvěřitelné" dimenze „jiných světů", které ovšem 
znali již staří okultisté. Don Juan byl „brujo", tj. něco jako šaman, čaroděj 
a „léčitel duší", díky jeho učení a zasvěcení zažil Castaneda údajné neuvěři-
telné věci, evokaci „ducha peyotlu" (rostliny, z níž se získává halucinogenní 
droga meskalin), mluvil s prérijním kojotem, „proměnil" se v ptáka a létal... 
to, co zažil, byly různé druhy rozšířeného vědomí, které dnes zkoumá nová 
perspektivní véda, zvaná transpersonální psychologie. 

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že senzační zprávy, které na základě 
svých přímých zkušeností o fenoménech šamanismu podávají různé osoby, 
nejsou v naprosté většině okultisté, nýbrž renomovaní vědci, převážně antro-
pologové, jako např. již zmíněný Michael Harner, který byl předsedou pro-
gramu antropologie (1973-1977) a později (1980) také předsedou oddělení 
pro antropologii newyorské akademie věd a také profesorem antropologie na 
řadě amerických univerzit a přes dvacet let se zabýval terénním výzkumem 
kultury severo- a jihoamerických indiánů. Dále je třeba zdůraznit, že tisíce let 
staré praktiky šamanů různých kultur v podstatě odpovídají praktikám staro-
věkých mágů a středověkých čarodějů vyšší úrovně. Poukazuje to na fakt, že 



se v těchto jevech objevuje něco, co není jen jakousi univerzální psychickou 
konstantou, ale především jakousi univerzální skutečností, která byla starými 
okultisty nazývána astrální svět a o níž jsem se tu již obšírně zmínil. 

Ve své populární knize „Cesta šamana" (Harner, 1980), mimo jiné, popisu-
je stavy vědomí šamana, metody, jimiž je vyvolává a obsahy, kterými se tyto 
stavy vyznačují, jakož i síly, kterými šamani vládnou a jak je užívají, zejména 
k léčení. Německá překladatelka Harnerovy knihy, která se svým manželem 
patří mezi přední představitele současného esoterismu, Agnes Kleinová, ve 
svém doslovu k překladu uvedené knihy uvádí o jejím obsahu doslova násle-
dující: „Máme zde co činit s tím, co starý Sokrates označoval za nevěděni 
o vnitřní skutečnosti každého druhého". A označuje Hamerovu knihu za „prů-
vodce k vnitřnímu šamanismu". V tomto smyslu je šamanismus prastarým 
systémem metod k navození onoho stavu duše, který nám otevírá nové sku-
tečnosti, ale i aktivizuje v nás nové síly a tím nás konfrontuje s naší omezenou 
konvencí v pohledu na svět kolem nás i v nás. 

Povšimneme si zde dále pouze některých fakt, která Harner uvádí. Je to 
především šamanova cesta do podsvětí, která je spojena s užitím určitého 
postupu, jehož podstatným prvkem je užití bubnu a která je prožívána jako 
cesta tunelem, která ústí výstupem ve fascinující krajině, podobné pestroba-
revné louce zalité sluncem. Výhodné je mít pomocníka, který bubnuje na 
šamanský bubínek. V průběhu tohoto bubnování, které se děje za zády šama-
na, sedí tento v pohodlné poloze a představuje si, jak se před ním otevírá 
země a jak vstupuje do otvoru, který se před ním rozevřel. Vstupuje pak 
v představách do temného tunelu a postupuje jím vpřed. Pociťuje přitom urči-
tý odpor a dotyky kamenů. Nemůže-li postupovat dál, je lépe se vrátit a začít 
s tímto pokusem jindy. Daří-li se tato cesta, během níž pomocník stále bub-
nuje, vynoří se šaman posléze na konci tunelu a před ním vystupuje fantastic-
ká krajina. Jeden z těch, kteří se o tuto cestu pokusili, uváděl Harnerovi své 
dojmy asi takto: putoval jakousi jeskyní naplněnou koncentrickými kruhy ze 
světla a tmy; tyto kruhy se později měnily, stávaly se elipsami a stále se pohy-
bovaly, posléze se před ním objevilo jakési podzemní jezero, jehož vlny se 
pod ním pohybovaly a nad nímž visela temná nebesa. Jiné pokusné osoby 
referovaly o zvířatech, která je na cestě „do podzemí" doprovázela a která 
měla podobu různých druhů hmyzu, hadů, ryb a ještěrů - je třeba je obejít 
a jestliže to nejde, je nutno se vrátit zpět. Z tunelu se vystupuje do podsvětí, 
které se jeví jako půvabná krajina. V okamžiku vstupu je nutno najít „ochran-
ného ducha", silné zvíře, které vystoupí z postraní a má podobu savce nebo 
ptáka a objeví se čtyřikrát - jestliže je jím ještěr nebo had, neukazuje nikdy 
své zuby, nikdy to není hmyz, ale může to být i „mýtické zvíře v lidské podo-
bě". Jakmile je zvíře spatřeno, má být okamžitě přitisknuto k hrudi a bubnu-
jícímu je třeba dát znamení pomocí řehtačky, kterou má „cestující" s sebou; 
bubnování musí okamžitě ustat. „Cestující pak sám použije své řehtačky 
s velkou rychlosti otáček a vrací se okamžitě zpět - cesta zpět trvá nejdéle půl 



minuty. Zvíře je stále drženo přitisknuté k hrudi. Je-li tato cesta podniknuta 
pro nějakého pacienta, který je experimentu přítomen, šaman po návratu 
vdechne ochranného ducha do prsou pacienta. Tím je naznačen i smysl této 
cesty, není podnikána ze zvědavosti, ale za účelem pomoci. Popis této cesty 
mnoha znaky připomíná dojmy spojené se záměrným vymísťováním astrální-
ho těla. 

„Mnozí zápaďané," píše Harner, Jsou překvapeni, když zakusí životnost 
a skutečnost cesty, pomocí níž je získáno zvíře síly." Zřejmě je jejich schop-
nost prožít šamanskou cestu a stát se zřecem mnohem větší, než očekávali. 
„Jestliže jste vy, nebo váš přítel neměli úspěch, nemělo by vás to odradit. 
Pokuste se o to později ještě jednou. Někteří z těch, kteří mají největší poten-
ciál, jsou pomalí startéři." Samanské zření charakterizuje Harner jako „vi-
zualizování", „zření obrazu" (tak to nazývají australští domorodci, kteří 
hovoří o užití „mocného oka"). Harner se na tomto místé odvolává na austral-
ského antropologa A.P. Elkina, který zdůrazňuje, že „vize rozeného šamana" 
není pouhá halucinace, ale že je to „mentální formace vizualizující a ztělesňu-
jící", která může po určitou dobu existovat nezávisle na svém tvůrci; během 
této vize se její subjekt nemůže pohybovat, ale je si plně vědom jejího obsa-
hu a toho, co se kolem něho děje. Šaman, ve srovnání s jinými praktikami, 
např. spiritistických médií, si na tuto vizi uchová po návratu k plnému vědomí 
plnou vzpomínku. Všichni, kdož prožívali metodické vymisťování astrálního 
těla, vědí, že popsané zážitky plynou ze vstupu do astrálního světa. Základní-
mi pomůckami této astrální cesty v šamanském provedení jsou bubínek a řeh-
tačka. Laboratorními výzkumy bylo zjištěno, že bubnování vyvolává změny 
v centrálním nervovém systému a že „rytmické vzruchy ovlivňují elektrickou 
aktivitu v mnoha senzorických a motorických zónách mozku, které jinak zů-
stávají nedotčeny" (Andrew Neher 1961, 1962). Potvrzuje to i výzkum 
šamanských tanců amerických indiánů ze severozápadního pobřeží: rytmické 
bubnování navozuje stavy rozšířeného vědomí. To zřejmě souvisí i s účinky 
některých hudebních skladeb současných rockových a jiných skupin. „Pro-
blém nespočívá v tom, jak míní někteří západní filosofové, že přírodní náro-
dové, jako kmen Jívaro, mají primitivního prelogického ducha. Problémem 
je, že zápaďan je prostě, z šamanského hlediska nazíráno, zaujat. Příslušníku 
svého kmene nepotřebuje Jívaro vysvětlovat v jakém stavu vědomí při určité 
zkušenosti byl. Vědí to okamžitě, protože se naučili, které formy zkušenosti 
se dostavují v šamanském a které v normálním stavu vědomí. Jen západní 
outsider to neví. Sofistikace Jívarů není absolutně jedinečná, platí pravděpo-
dobně ve všech šamanských kulturách. Bohužel, západní pozorovatelé, jimž 
chybí obsáhlá zkušenost se změněnými stavy vědomí, jen příliš často zapomí-
nají poptávat se na kognitivní stav svých vrozených informantů, když měli 
tyto nemožné zkušenosti" - píše Harner a cituje australského antropologa 
W.E.H. Stannera, který napsal: „Je smutné, že Evropané, kteří se poprvé 



setkali s těmito věcmi, prostě soudí, že mysticismus tohoto druhu ovládá veš-
keré myšlení domorodce. Není tomu tak. Logické myšlení a racionální chová-
ní jsou v životě domorodců skoro právě tak rozšířeny jako na jednodušších 
rovinách evropského života." Šamani kmene Jívaro (indiánský kmen žijící 
v jihoamerickém Equadoru), praktikují, mimo jiné, metodu „magického šípu" 
(„tsentsak"), který má povahu „pomocného ducha", o němž se věří, že repre-
zentuje síly, které způsobují, ale i léčí nemoci. Je to jakási neviditelná síla, 
kterou je však šaman schopen ve stavu rozšířeného vědomí vnímat. „Zlí" 
šamani vysílají tyto „duchy" do těla obéti, aby onemocněla; „dobří" šamani 
naopak je používají k léčení, ale také jako ochranné duchy. Těmi se mohou 
stát různé předměty, hmyz, rostliny, jsou-li dostatečně malé, aby je bylo 
možno spolknout. Různé druhy „tsentsaku" způsobují a léčí různé choroby. 
Čím více různých druhů těchto nosičů síly šaman ve svém těle má, tím větší 
je jeho léčitelská způsobilost. Pomocní duchové se mění v „magické šípy" 
použitím nápoje zvaného „ayahuasca" (voda ze zeleného tabáku), případně 
nápoje nazývaného „pirípirí", který se připravuje z určitých rostlin. Nápoje 
obsahují substance rozšiřující vědomí, umožňujíce tak nahlížet do těla pa-
cienta. Harner, podle něhož tato fakta uvádíme, píše k tomuto tématu dále 
následující: „Šaman saje magické šípy z téla pacienta v noci a na nějakém 
temném místě domu, neboť jen ve tmě může poznat anormální skutečnost. Při 
západu Slunce probouzí svůj tsentsak tím, že hvízdá melodii své písně síly; 
asi po čtvrthodině začíná zpívat. Když je šaman připraven k sání, nasadí si 
dopředu a dozadu do svých úst dva tsentsaky téhož druhu, které viděl v těle 
svého pacienta. Tito jsou přítomni jak ve svém materiálním, tak i nemateriál-
ním aspektu a jsou tu proto, aby zachytili anormální aspekt magického šípu, 
jakmile je šaman vysaje z těla pacienta. Tsentsak v blízkosti rtů šamana má za 
úkol inkorporalizovat vysátou podstatu." Pak ji jako konkrétní věc vydáví 
a ukáže pacientovi se slovy: „Nyní jsem ho vysál. Je zde." Laikovi by se 
mohlo zdát, uvádí Harner, že je pacient klamán, protože tuto věc měl šaman 
v ústech, ale jde tu především o nemateriální aspekt věci. Šaman pak u sebe 
podržuje polapený tsentsak tím, že se v určitých intervalech napájí tabákovou 
vodou, kterou užívá také proti „zlým šamanům". Jakých léčebných úspěchů 
je touto šamanskou metodou dosahováno, není přesně známo a racionálně 
uvažující kritici by ji prostě označili jako druh léčebné sugesce. Nicméně... 

Velkým znalcem šamanismu byl chicagský profesor srovnávací religionis-
tiky rumunského původu Mircea Eliade, který tématu šamanismu věnoval 
vynikající monografii nazvanou příznačně „Šamanismus a archaické techniky 
extáze" (vyšla poprvé francouzsky roku 1951, česky 1997). Zpracoval na zá-
kladě pramenů o sibiřském, jiho- a severoamerickém indonéském šamanismu 
dosud nejúplnější pojednání o tomto tématu. Vystoupil proti pojetí šamanis-
mu jako hysteroidnímu a epileptoidnímu jevu a proti racionálnímu zjednodu-
šování tohoto fenoménu vůbec, jakož i proti jeho nepřiměřené sociologizaci. 



Pokusil se v jeho výkladu integrovat jeho etnologieké, psychologické a so-
ciologické aspekty v rámci svého pojetí tzv. hierofanie, fenoménu posvátnos-
ti. Studujeme-li tento fenomén v jeho různých projevech, „zůstává vždy na 
konci vysvětlení jakési ne zpět převeditelné jádro a toto nepřeveditelné něco 
nám snad může odhalit pravou situaci člověka v kosmu, která - nebudu nikdy 
unaven opakovat to - není jediné historická". Eliade tím naznačuje, že za tě-
mito jevy se skrývá cosi transcendentálního, něco, co nikdy nebude plně ani 
vysvětleno, ani pochopeno: „religiózní faktum" není nikdy redukovatelné na 
jeho psychologické, sociální, etnické, filosofické nebo dokonce teologické 
aspekty. Nicméně se historik náboženství, jímž Eliade byl, snaží objevit, 
co tento fenomén „chce říci". Studiem šamanismu, říká Eliade, pronikáme 
do „duchovního univerza" člověka. Šaman je čaroděj, ale je také „průvodce 
duší", „psychopompos", říká dále Eliade a je známo, že jím byl i Hermes 
Trismegistos. V tomto smyslu je šamanismus příbuzný s hermetismem. 
V přísném slova smyslu je však, podle Eliadeho, šamanismus sibiřským 
a centrálně asijským fenoménem a slovo samo má původ, jak již bylo uvede-
no, v tunguzském jazyce. Eliade pak podává toto vymezení šamanismu jako 
komplexního fenoménu: „šamanismus = technika extáze". Již v úvodu naší 
knihy bylo zdůrazněno, že podstatou okultního poznání a okultní praxe - kte-
ré je možno souhrnně nazvat „zapomenuté vědění" - je expanzivní a receptiv-
ní extáze. Eliade označuje šamanistickou extázi za „šamanistické zasedání" 
a rozumí tím metody kontaktu s transcendentnem - či transcendentálnem -
která je v podstatě „vyvoláváním duše" (duše zde má význam vitální podsta-
ty). Tak např. šaman u sibiřských Teleutů volá duši nemocného dítěte v průbě-
hu své léčebné praktiky: „Pojď do svého domova - do své jurty k jasnému 
ohni... k tvému otci, k tvé matce, vrať se zpět!" Toto vyvolávání duše je vlast-
ně léčení a když se duše nemocného nechce nebo nemůže vrátit do jeho těla, 
šaman se vydá ji hledat a vstupuje posléze do říše mrtvých, aby ji přivedl 
zpět. Burjati např. znají volání duše jako hledání duše šamanem (Eliade). 
Šamanské techniky a ceremonie všech kultur maji určité společné prvky, mezi 
něž patří právě šamanova extáze, kterému umožňuje jeho magické úkony, ať 
už je to zření (např. ve formě „diagnózy"), léčení spojené se vstupem do „pod-
světí" a další. 

V evropském čarodějnictví a v šamanismu se používají a používaly tři 
magické rostliny par excellence: v čarodějnictví to byl durman (datura stra-
monium), ve středo- a jihoamerickém šamanství je to peyot (lophophora wil-
liamsi) a v sibiřském šamanství je to zvláštní druh muchomůrky (amanita 
muscaria). Tyto magické rostliny mimo jiné ulehčují styk s astrálem. Pojedná-
me zde krátce jen o významu peyotu (zvláštní druh kaktusu bez trnů, který 
roste v severním Mexiku a v Texasu a z něhož se získává droga zvaná meska-
lin). J.S. Slotkin popsal tzv. „cestu peyotu", která je podstatou náboženského 
kultu rozšířeného mezi indiány severní Ameriky a Kanady, který je nazýván 
„Native American Church" (Církev rodilých Američanů); jde o rozšířený 



a rychle se šířící druh náboženství, v němž hraje peyot důležitou roli. Nábo-
ženství vzniklo pravděpodobně roku 1885 u indiánů kmene Kiova a Koman-
ěů v Oklahomě. Podle Slotkina trvá peyotový ritus celou noc, od západu do 
východu Slunce a má čtyři základní prvky, tvořící následující sekvenci: mod-
litba, zpěv, pojídání posvátného peyotu, kontemplace; tyto prvky jsou časové 
určeny těmito fázemi: od západu Slunce do půlnoci, od půlnoci do tří hodin, 
od tří hodin do rozedněni a od rozednívání do rána. O půlnoci se pije posvátná 
voda a pořádá se hostina. Ritus vede pét osob (z nichž jsou čtyři muži): jeden 
uvádí shromážděné na „cestu peyotu"; jeden je bubeníkem; jeden vede zpév 
a další se stará o oheň a kuřidla; žena přináší ranní vodu. Místo, kde se tento 
ritus koná se nazývá „tipi" a je určitým způsobem uspořádáno, jeho centrem 
je oltář s peyotem, jemuž je přisuzována zvláštní okultní síla; spirituálně je tu 
peyot pro to, aby bylo dosaženo určitého duševního stavu: „správně použit, je 
peyot nevyčerpatelný učitel" - „peyot tě naučí vždy něco nového", říkají in-
diáni a jeden Komanč, podle Slotkina, kdysi řekl: „Bílý muž hovoří o Ježíši -
my s ním mluvíme". Podle Slotkina, maximum peyotistů zní: „Jediný způsob, 
jak se o peyotu něco dovědět je vzít si ho a sám se od něj učit". Toto užití však 
musí být rituální a jeho podmínkou je naprostá tělesná čistota a čistota oděvu. 
Podle Slotkina spočívá spirituální účinek peyotu zejména ve zvýšení senzibi-
lity: „Zvýšená senzibilita se sama o sobě projevuje jako zvětšená schopnost 
introspekce. Jedním z aspektů této introspekce je v peyotismu zvláště důleži-
tý. Během rituálu se stráví mnoho času posuzováním sebe sama. Na to dochá-
zí k němému nebo slovnímu modlení se k Bohu, k doznáváni svých hříchů, 
vyslovuje se lítost a slib následovat v budoucnosti cestu peyotu (etiku peyo-
tistů). Kdo má v sobě něco zlého, toho nechá peyot vyzvracet a tak ho očiš-
ťuje od jeho hříchů. Zvýšená senzibilita pro druhé se současně vykazuje 
telepatickými schopnostmi. Jedinec má pocit, že ví, co ostatní myslí nebo cítí, 
že je ovlivňován myšlenkami druhých, nebo že je ovlivňuje sám. V této sou-
vislosti dochází často k jakýmsi rozhovorům. Účastníky rituálu jsou lidé 
z různých kmenů a každý mluví svou vlastní řečí, ale peyot učí účastníky ro-
zumět i jazykům, které jsou jim jinak zcela neznámé" (Slotkin). Podle citova-
ného autora, který se sám peyotového ritu zúčastnil, přináší užití této drogy 
také mystickou zkušenost, ale jen v relativně málo případech u určitého typu 
osobnosti. Takoví peyotisté mají pak vize a zážitky vnitřní harmonie. 

Své zážitky z účasti na peyotové ceremonii popsal také německý psychiatr 
Gůnter Ammon v pozoruhodné knize „Mnohodimenzionální člověk" (1986), 
která je zajímavým pojednáním k tématu transpersonální psychologie. Am-
mon se se svým kanadským kolegou Paulem Pattersonem zúčastnil ceremo-
nie „Církve rodilých Američanů". Podle Ammona sdružuje tato církev asi 
čtyři sta indiánských kmenů a má vedle významu náboženského (rituální při-
jímání peyotu je tu analogické přijímání hostie při katolické mši), také vý-
znam politický, představuje největší sílu ve hnutí za občanská práva „rudého 
muže" v USA. Kromě toho má, podle Ammona, peyotová ceremonie léčebné 



účinky na ty, kteří se jí účastní také proto, že jako nemocní si přejí být vylé-
čeni. Užití drogy má celou řadu účinků - jde nejen o účinky meskalinu, ale 
také psylocybinu a dalších drog: uvolňují se určité obsahy nevědomí, určité 
skryté schopnosti, překračují se hranice vnímání, objevují se vize, rozšířené 
vědomí a rozšířené ego - zkušenosti atd. Mnohé z těchto zkušeností, kte-
ré byly označovány jako „experimentální mystika", popsal také spisovatel 
Aldous Huxley ve své knize Brány vnímání. 

Ammon popisuje své zážitky z jedné účasti na peyotovém kultu takto: 
„Zpočátku, po požití peyotu jsem měl nepříjemné žaludeční pocity, avšak po-
tom dostala hudba před mýma očima materiální tvar," píše a pokračuje: „měl 
jsem vizi dlouhého obdélníku, který se proměnil v grafickou konstrukci; linie 
se pohybovaly ve vzájemně se překrývajících křivkách a pronikaly d§ prosto-
ru tak, že vyvstal trojdimenzionální efekt; konečné se z toho vyvinul dlouhý 
tunel a měl jsem pocit, že jsem uprostřed a uzavřen ze všech stran; tento do-
jem provokoval nejprve lehký pocit úzkosti, ten ale zmizel, když jsem si řekl, 
že je tato úzkost neodůvodněná; byl jsem nyní ve stavu polosnu... potom se 
objevily jiné vizuální halucinace; sexuální obrazy grafického charakteru se 
objevily před mýma očima a pomalu postupovaly do prostoru; prožil jsem 
pronikavý a setrvávající pocit dobra, doprovázený mírumilovnou a veselou 
náladou; zjevil se mi obličej nějakého muže, který stál velmi blízko mne, byl 
to můj druhý učitel-analytik; jeho obličej se ponenáhlu ponořoval do skály, 
v níž se zdál být materializován můj pocit dobra; pak se z prostoru zjevila 
fotografie velikosti poštovní pohlednice zemřelého muže, který před mnoha 
lety byl pro mne velmi důležitý; obraz se náhle od mých očí odvrátil a na 
okamžik jsem mohl spatřit obličej, který se na mne díval; celou tu dobu jsem 
si byl vědom, že muž, kterého fotografie ukazovala - byl to můj první učitel-
analytik - jenž před dlouhou dobou zemřel." Na tomto místě s líčením vizí 
skončím a omezím se na konstatováni, že tu opět šlo o styk s astrálem. Připo-
meňme si, že astrální útvary bytostí se častěji zjevují ve dvojdimenzionálním 
tvaru a že se tento znak uplatnil i v tomto případě („fotografie"). Ammon 
podává v podstatě psychoanalytický výklad těchto zážitků, ale poukazuje i na 
možné širší transcendentní souvislosti, které vystupují v zážitcích času, vyvo-
laných užitím peyotu a které mají přímý vztah k identitě osobnosti: „člověk 
a čas vytvářejí otevřený systém s možností procesuálního vývoje"; člověk se 
osvobozuje a stává sám sebou jen v „prožívaném čase", který neprobíhá line-
árně, ale pohybuje se v mnoha dimenzích, v nichž se prolínají přítomnost, 
minulost a budoucnost. 

Z hlediska okultismu pozoruhodný příspěvek k tématice šamanismu podali 
němečtí antropologové Hans Findeisen a Heino Gehrts (1983) ve své mo-
nografii „Šamani". Na základě analýz bohaté dokumentace o šamanistickém 
transu dospěli totiž k závěru, že tu jde v podstatě o mediumismus. To je stav, 
který zprostředkovává (medium = prostředek) styk s jinými světy. Podle 



uvedených antropologů jsou šamani nejen vizionáři, léčitelé a čarodějové, ale 
také „básníci religiózních evokací", hymen, jsou znalci kultu kmene, jeho tra-
dice, pověstí a pohádek, a to nemá co činit ani s hysterií ani s epilepsií, jak se 
někdy soudí. Uvádějí pozoruhodný případ, který pozoroval významný antro-
polog W.G. Bogoras. Jakási až k pasu obnažená šamanka se přidala ke skupi-
ně tohoto antropologa a snažila se mu dát najevo, že do jejího těla pronikl 
duch; pak uchopila velký kulatý kámen a začala jej otáčet a tisknout rukama; 
z kamene začaly vycházet malé lesklé kamínky, což trvalo asi pét minut; 
vznikla hromádka těchto kamínků, zatímco velikost kamene v rukách šaman-
ky zůstala nezměněna. Aby bylo vyloučeno, že celá událost byla předem při-
pravena, vyzval ji Bogoras později, aby to na jiném místě celé zopakovala. 
Samanka to učinila zcela snadno. Findeisen a Gehrts poukazují v této sou-
vislosti i na další podivuhodné jevy spojené se šamany, např. v západním 
Turkestánu s příchodem šamana byly pozorovány takové jevy jako létání ka-
menů, náhlé vzplanutí oděvu, aniž je možno vysvětlit to přirozenou cestou, 
nevysvětlitelný pohyb předmětů atd. Oba uvedení antropologové dospívají 
k závěru: „Můžeme prohlásit, že šamani nejsou epileptiky a psychopaty 
v moderním psychiatrickém smyslu. Nejsou také schizofreniky... máme zajis-
té právo prohlásit, že šamani severní Asie odpovídají našim spiritistickým mé-
diím a že prostřednictvím zvláštních schopností s tím spojených vykonávají 
činnost v zájmu jejich kmenových příbuzných a soudruhů. Celý šamanismus 
severní Asie tak nese zážitkovou formu základního mediumisticko-spiritistic-
kého charakteru." Bohatý materiál o šamanských praktikách a ritech pouka-
zuje na to, že tu jde také o spiritistický styk s duchy předků. 

Šamanismus je tedy, jak je patrno z toho co zde bylo uvedeno, zvláštním 
druhem okultismu, není to pouhý pověrečný folklór, ale skutečný systém uta-
jovaného vědění o skrytých silách přírody a člověka. V tomto smyslu je zcela 
v souladu s okultistickými doktrínami Západu a má afinitu k západní magii. 

Spiritismus 

Ačkoli je spiritismus, tak jak je ponejvíce pěstován, druhem lidového, vel-
mi často zprofanovaného okultismu, přiřazujeme pojednání o něm k téma-
tickému celku magie proto, že má své historické kořeny v určitých nekroman-
tických praktikách a jako takový, byť většinou jen vzdáleně, souvisí s její 
fenomenologií. 

Od začátku druhé poloviny XIX. století se světem lavinovitě šířilo hnutí 
pěstující styk s „duchy" zemřelých osob a spojené tak s vírou v posmrtný 
život člověka, resp. lidské duše, zvané spiritismus (z latin, „spiritus", duch). 
Dnes je spiritismus nejroašířenějším druhem okultismu a některé země jsou 
tímto hnutím, které nezřídka mívá povahu organizovaných náboženských 



sekt, přímo zamořeny, např. Brazílie. U nás byly spiritisty („duchaří") zamo-
řeny na konci XIX. století vesnice v Podkrkonoší (viz román Antala Staška 
Blouznivci našich hor). Vlna spiritismu se začala šířit ze Spojených států 
severoamerických, ve skutečnosti má však spiritismus dlouhou předhistorii 
a je ve své podstatě velmi profánní formou nekromancie. 

Uvádí se, že spiritismus začal příhodou, která se odehrála roku 1848 v ame-
rickém městečku Hydesville ve státě New York v metodisticky založené rodi-
ně pana Foxe: on, jeho manželka a dcery slýchávaly často záhadné údery do 
zdi a jakoby v nábytku, zejména v místnosti, kde spaly obě dcery, dvanáctile-
tá Katie a patnáctiletá Lea; obě kromě slyšených úderů zakoušely v noci růz-
né doteky a zaznamenaly i nevysvětlitelné zpřehazování věcí ve svém pokoji. 
Jednoho dne, kdy se údery opět ozvaly, se s nimi začala Katie dorozumívat: 
např. třikrát uhodila prsty do stolu a žádala, aby to bylo napodobeno a vzápeft 
se ozvaly tři údery; její matka vyzvala tuto zvláštní sílu, aby počítala údery do 
deseti a ozvalo se deset úderů. Pak bylo dohodnuto, že se budou ptát a odpo-
vědi oné síly budou mít tento kód: jeden úder „ne", dva „snad" a tri budou 
znamenat „ano". Pomocí této formy komunikace se pak Foxovi dověděli, že 
se údery projevuje duch jakéhosi podomního obchodníka, který v domě před 
pěti lety přenocoval, byl zde zavražděn a je pohřben ve sklepě domu. Na uve-
deném místě pak prý byla skutečně nalezena lidská kostra. Již dva roky před-
tím slyšel jiný občan, který byt před rodinou Foxových obýval, záhadné 
údery, a to tak často, že se raději vystěhoval. Zpráva o události v domě Foxo-
vých se rychle rozšířila a již rok na to vznikaly ve Spojených státech spiritis-
tické kroužky s profesionálními médii a paní Foxová a její dcera Katie se 
staly prvními spiritistickými médii, osobami, které zprostředkovávají styk 
živých s duchy mrtvých. Obé sestry Foxovy pořádaly později veřejná vystou-
pení v Carnegie Hall, ale roku 1888, kdy již obě byly vdané, prohlásily, že 
vše, co o svých stycích s duchy uvedly, bylo vymyšleno. Klamaly zpočátku 
i svou matku, ale později se jí přiznaly, a ta pak tento podvod s nimi sdílela. 
O rok později však jedna z obou sester toto doznání odvolala. K původnímu 
prohlášení o tom, že si styk s duchy vymyslela, ji patrně přimělo to, že se po 
svatbě stala katoličkou a katolická církev proti začínajícímu spiritismu ostře 
vystupovala. 

Klasická spiritistická metoda styku s „duchy" má následující formu: účast-
nici kroužku sedí kolem lehkého dřevěného stolku, vzájemně se dotýkají prs-
ty a vytváří tak jakýsi řetěz; v čele kroužku je umístěno médium. Vyvolaní 
duchové odpovídají klepáním podle výše uvedeného systému dorozumívání -
ten je nyní trochu pozměněn - nebo mluví přímo ústy média a projevují se 
různými způsoby, např. pohyby stolku a jinak. Další metodou bylo používání 
tzv. planšety či „spiritoskopu": je to destička o třech nožkách, místo jedné je 
však umístěna tužka, medium vloží na desku ruce, ta se pohybuje a píše. Ji-
nou variantou je pohyb papírového „jezdce" po tabulce s písmeny abecedy od 



písmene k písmenu tak, že dává 
smysluplné sdělení. Současně se 
postupně obohacovala fenomenolo-
gie spiritistických úkazů: docháze-
lo k materializaci projevujících se 
duchů,, kteří se zjevovali v téměř 
celé postavě, nebo jen částmi těla, 
hlavou nebo rukou; objevovaly se 
různé světelné a zvukové fenomé-
ny, tzv. přínosy různých předmětů, 
které v místnosti, kde se sezení spi-
ritistů - nazývané seance - odehrá-
valy, prokazatelně nebyly, stolky 
a vzácně i média levitovaly, 
tj. vznášely se ve vzduchu, ozývala 
se hudba, byly cítit studené závany, 
z úst média vystupovala zvláštní 
látka plazmatické povahy, nazýva-
ná spiritisty ektoplazma, která vy-
tvářela různé útvary, resp. z níž se 
údajně vytvářely i materializace duchů, média hovořila cizími jazyky, kte-
ré prokazatelně neznala (tzv. xenoglosie) a řada dalších. Spiritismus se začal 
šířit ze Spojených států do Evropy, za několik let vystupovalo po celém světě 
již tisíce médií, z nichž se mnohá profesionalizovala a počet spiritistů dosaho-
val několika milionů osob. Začala vycházet spiritistická literatura, časopisy, 
objevovaly se první organizace spiritistů, také mezinárodní, k nimž se hlásila 
řada významných osob. Jedním z prvních systematických badatelů v oblasti 
spiritismu byl švédský baron usazený ve Francii, Ludwig von Gůldenstubbe, 
který tvrdil, že získal přímé písemné projevy duchů („Positive Pneumato-
logie" 1870). Mezi spiritisty se pak proslavil zejména francouzský lékař 
H.L.D. Rivail, vystupující pod pseudonymem Allan Kardec, autor klasických 
spiritistických děl „Kniha duchů" a „Kniha médií" (1868). Rivail přijal pseu-
donym Allan Kardec proto, že mu duchové sdělili, že žil kdysi jako rytíř Allan 
a podruhé jako pan Kardec. Věřil proto v reinkarnaci a zavedl tuto ideu do 
spiritismu, kde je nyní značně rozšířena. Za obsah své „Knihy duchů" vděčí 
Kardec mediu paní Celině Jafetové. Jeho ostrým kritikem byl výše zmíněný 
baron von Gůldenstubbe, jehož quasi-vědecké dílo o styku s duchy působilo 
více v kruzích vzdělanců (Victor Hugo, Alexander Dumas st., George Sando-
vá a další). Dnes se odhaduje, že na celém světě působí kolem sto milionů 
spiritistů. 

Na konci minulého století se objevily i pokusy o vědecký výzkum spiri-
tistických jevů, které byly opatrně nazvány mediumismem. Výzkumem me-
diumismu se, mimo jiné, zabývali ruský badatel Alexander Aksakov, pracující 



s anglickým mediem Henry Sladem a ve Francii pak zejména slavný astro-
nom Camille Flammarion. Zatímco Aksakov byl animista, tj. věřil, že pod-
statou medijních projevů jsou zvláštní psychické schopnosti média, byl 
Flammarion přesvědčený spiritista, který věřil, že tu jde o projevy skutečných 
„duchů" zemřelých osob. Záhadou byly zejména materializace, které byly 
i fotografovány a jiné „objektivní důkazy", mezi něž patřilo i snímání odlitku 
ruky ducha, který ji na přání spiritistů ponořil do připraveného roztoku para-
finu a vytvořil tak jakousi rukavičku. Mnoho medií bylo přistiženo při pod-
vodech. Mnohem později se výzkumem materializací proslavil mnichovský 
lékař Albert svob. pán von Schrenck-Notzing, který pořídil řadu fotografií 
materializovaných duchů, ale od vysvětlování raději upustil. Ve Francii to pak 
byl lékař Gustave Geley, který medijní jevy vykládal působením psychické 
energie na média. 

Spiritistické hnutí vyvolalo přirozeně také odpor, zejména ve vědeckých 
kruzích, spiritistické jevy byly prohlašovány za produkt „nevědomých pohy-
bů, nebo vědomého podvádění" a ti, kdož s těmito jevy experimentovali, se 
rozdělili na dvě skupiny, na již uvedené spiritisty, kteří byli přesvědčeni, že 
jde o projevy duchů a na animisty, kteří hypotézu o existenci duchů zemře-
lých osob a tedy o posmrtném životě člověka odmítali a byli přesvědčeni, že 
spiritistické, mediumistické jevy jsou projevy média. Tento spor trvá v pod-
statě dodnes a je třeba zcela objektivně říci, že: 1. dosud nebyl podán přesvěd-
čivý důkaz o existenci duchů zemřelých osob, resp. nějaké formy existence 
individua přežívající jeho smrt; 2. není ovšem možno hypotézu této posmrtné 
existence apriori odmítnout. 

Vedle osob, zabývajících se spiritistickými fenomény experimentálně 
(C. Flammarion, chemik W. Crookes, fyzik D. Lodge, psycholog F.W.H. 
Myers, spisovatel A. Conan Doyle a řada dalších), převážná většina prak-
tikujících spiritistů bere svou víru jako druh náboženství, namnoze ve formě 
velmi naivního, resp. primitivního metafyzického materialismu. Mezi těmi, 
kdož se spiritistickými jevy experimentovali, byli i věřící spiritisté. Naivní 
spiritisté, a těch je zdrcující většina, věří, že „duchové" žijí v podstatě kdesi 
stejně jako lidé zde na Zemi, baví se, pořádají večírky, chodí na koncerty 
apod. K velkému průlomu vlivu spiritismu došlo na konci minulého století, 
když významný zakladatel astrofyziky Johann Karl Friedrich Zóllner, pře-
svědčený materialista a velký odpůrce spiritismu, začal pracovat s médiem 
Sladem a po určité době dospěl ke konverzi, k přesvědčení o pravosti spiri-
tistických fenoménů a k jejich výkladu hypotézou o čtvrté dimenzi, kterou 
podrobně propracoval. Rozhodný kritik spiritismu Max Dessoir (1917) byl 
přesvědčen, že Henry Slade, americký senzitiv, který produkoval výrazné jevy 
fyzikálního mediumismu (materializace duchů, pohyby předmětů) Zollne-
ra klamal, ačkoli Zollner téměř v padesáti seancích, které se Sladem prove-
dl, zajišťoval přísně objektivní („vědeckou") kontrolu Sladeových medijních 



projevů. Mimo jiná opatření, jako 
byla kontrola fyzikálními přístroji, 
byl Slade spoutáván a uzly pout byly 
zapečetěny. Také Dessoir konal se 
Sladem pokusy, ale byl přesvědčen, 
že tu jde o „triky". Naopak fran-
couzský přírodovědec žijící v USA 
Paul Gibier konal se Sladem 33 po-
kusů a jejich výsledky uznal za pra-
vé. Slade podával pozoruhodné 
výkony v psychografii, v automatic-
kém psaní, resp. „přímém psaní" 
duchů - u Sladea to bylo psaní na 
tabulku ve více různých jazycích. 

Koncem XIX. stol. vystupovala 
řada slavných médií, z nichž se nej-
proslulejším stal Daniel Douglas 
Home, psychicky labilní osobnost, 
prokazující své mimořádně výrazné 
medijní schopnosti již jako dítě. 
Později jako médium působil hlav-
ně v Rusku (kde se oženil s jistou 
hraběnkou a na jeho svatbě byli pří-
tomni spisovatelé A. Dumas, L.N. 
Tolstoj a jiné významné osobnosti), 
Francii a Itálii, především ve vy- s l a v n é m é d m m D a n i e l D o u g l a s H o m e 
sokých kruzích. Jeho seancí se 
zúčastňovaly i „korunované hlavy"; byl v soukromé audienci přijat i papežem 
Piem IX., ačkoli katolická církev spiritismus ostře potírala. Home produkoval 
materializace rukou i celých postav duchů a jeho specialitou byly výrazné 
levitace (vznášel se vysoko nad zemí, jak to, mimo jiné, potvrdil přírodově-
dec Crookes, který s ním konal řadu pokusů). Nejslavnějším fenoménem, kte-
rý Home produkoval, bylo, že údajně „vyletěl" oknem ve třetím poschodí 
domu, kde se s ním konala seance a vrátil se na své místo jiným oknem 
(1868). Home patřil mezi několik málo slavných médií, kterým nikdy nebyl 
prokázán podvod. Jiným slavným médiem té doby byla Eusapia Paladinová, 
silně hysterická dcera italského rolníka, s níž konali pokusy významní vědci 
té doby, zajímající se o medijní jevy (Curie, Flammarion, filosof H. Bergson 
a další). Produkovala rovněž výrazné jevy fyzikálního mediumismu, ale byla 
vícekrát přistižena při podvodech. V roce 1886 vyšla v Londýně slavná kniha 
„Phantasms of the Living", kterou napsali L. Gurney, F.W.H. Myers a F. Pod-
more a v níž byly fantomy zemřelých prohlášeny za telepaticky indukovaná 



fantasmata, tj. materializace duchů za pouhé halucinace. To je teze, u níž 
dodnes zůstává většina kritiků spiritismu; jiní se spokojují s tím, že medijní 
projevy vykládají jako podvody, resp. jako kombinaci podvodů médií a halu-
cinací účastníků seancí. Německý kritik Richard Baerwald (1926) spojující 
mediumitu s hysterií - mnoho médií jsou skutečně hysterické osoby - napsal: 
„Ke spiritistickému učení nepatří jen názor, že existují duchové - takoví mo-
hou být také ďábel, démoni, anděl, kteří nikdy na zemi nežili - nýbrž přede-
vším to, že zemřelí lidé žijí dále jako takoví netělesně nebo jen jako éterickým 
tělem opatření duchové. Tato idea vyvstala původně ze snů a halucinací, 
v nichž před našima očima vystupovali zemřelí tělesně. Jakmile tu však jed-
nou tato prastará víra je, starají se dvě zvláštnosti podvědomí o to, že se u osob 
s děleným vědomím musí ustavičně potvrzovat a stále získává novou potra-
vu." „Jednou z těchto zvláštností podvědomí je jeho sugestibilita, druhou je 
tendence podvědomí ke znázorňování a symbolizování a díky tomu," píše 
Baerwald, „dochází ve snech a halucinacích k personifikování abstraktních 
nebo věcných idejí, tj. duchové zemřelých nebo jiné duchové útvary vystu-
pují jako zástupci nebo nositelé něčeho." A uvádí z literatury tento příklad: 
jistému muži se zdálo, že se ho dotýká mrazivá ruka jeho krátce předtím 
zemřelého otce; pln hrůzy se probudil, slyšel lehké syčení a zjistil, že nedota-
žený kohoutek umožňoval unikáni plynu. Baerwald to vysvětluje takto: „Pod-
vědomí uslyšelo ohrožující zvuk", došlo k asociaci s představou „mrazivý" 
a k uvolnění dalších asociací. Tak tomu mohlo skutečně být, i když je sporné, 
že syčení je „blízká" asociace mrazivého, ale ve spiritistických sezeních nejde 
0 sny a vědomá kontrola toho, co se děje okolo, může být sice snížena, ale 
obvykle není zcela vyloučena. Proto více pravdy mohou mít ti, kdož spiri-
tistické fenomény vykládají spíše jako projevy autosugesce, která je umocňo-
vána atmosférou prostředí (očekávání tajemného), často silné přáni, aby se 
zemřelý projevil, tma, chování média, které často hrůzně grimasuje, zmítá se 
atd.). Významný francouzský badatel, nositel Nobelovy ceny, fyziolog Char-
les Richet odmítl spiritistickou hypotézu, ale řekl, že je „pravděpodobně po-
chybená", nikoli nemožná: pochybené je zejména tvrzeni naivních spiritistů, 
že posmrtný život je prostě jakýmsi pokračováním života pozemského. 
V pojetí posmrtného života je zde vůbec mnoho nejasností a absurdit, je-li 
chápán i jako přežívání individuálního vědomí. 

Také postoj pravověrných hermetiků ke spiritismu je odmítavý: nepopírají, 
že medijní projevy jsou paranormální, tedy že v určitých případech vyka-
zují okultní podstatu, ale spiritistům se nezjevují duchové zemřelých, nýbrž 
jen jakési astrální útvary. Nejsou to ale vždy jen lidské astrální útvary, ale 
1 astrální útvary jiného druhu. Kromě toho médiím hrozí posednutí, proto-
že nejsou proti agresi určitých astrálních larev dostatečně chráněna. Mnohá 
média vykazují proto také různé duševní poruchy. Jeden zajímavý doklad tako-
vého případu přinášejí dějiny okultismu, které jej ovšem označují za případ 



posednutí sukkubou. Jedná se o pří-
pad hudebníka Christiana Reimer-
se, který publikoval německý 
okultistický časopis „Psychische 
Studien" (1874). Uvedený hudeb-
ník pořádal spiritistické seance, ale 
byl stále skeptický, až se mu jednou 
projevil duch ženy jménem Bertie, 
který měl být duchem anglické 
dvorní dámy z XV. stol. Duch se 
materializoval, ale především s Re-
imersem komunikoval prostřed-
nictvím přímého písma, nechal se 
i fotografovat a otiskl obě své ruce 
v parafinu až po zápěstí. Reimers 
byl nadšen a zintenzívnil své styky 
s duchem dvorní dámy, ty se stávaly 
stále důvěrnější, duch Reimerse na-
vštěvoval v jeho soukromí, až po-
sléze došlo k sexuálním stykům. 
Bertie byla sexuálně náročná a stále 
vtíravější, až se Reimersovi stala postrachem. Uprchl před ní, tedy před jejím 
smyslným duchem až do Austrálie, ale vysvobodila ho z jejího (jeho) zajetí až 
předčasná smrt. Hans Freimark, který ve své vzácné knize o okultismu a se-
xualitě tento případ analyzuje, soudí, že Reimers „sám byl zdrojem všech těchto 
jevů" a Bertie „mu nebyla ničím jiným, než personifikací jeho nevědomí". To 
je typický animistický výklad; pravověrný okultista bude věřit, že šlo o případ 
skutečné astrální sukkuby, ale jeden bude věřit, že si ji vytvořil Reimers sám 
a jiný, že šlo o, tak říkajíc, akci astrální larvy, příslušející kdysi možná skutečné 
dvorní dámě. Podobný případ se přihodil i méně známému spisovateli Otto de 
Jouxovi, zabývající se rovněž spiritismem; byl posednut ženským přízrakem. 

K medijním schopnostem existují určité predispozice, k nimž patří hyper-
senzitivita a emoční labilita, které jsou též složkami hysterické osobnosti. Jak 
ví autor z vlastních experimentálních zkušeností, i některá schopná média 
se dopouštějí podvodů z různých motivů, ne vždy egoistických. Jedním z nej-
lepších médií byla Američanka paní Leonore Evelyna Simonds Piperová 
(1859-1950), s níž experimentovala řada významných psychologů (W. James, 
G. Murphy a další), přírodovědců (O. Lodge) a jiných známých vědců, z nichž 
někteří, původně skeptikové, byli později jejími výkony přesvědčeni o sku-
tečnosti projevů, které vykazovala, např. mimo jiné W. James. Podávala neu-
věřitelně přesné informace „ze záhrobí", které byly důvěrně známy jen jejich 
adresátům a nikdy nebyla přistižena při podvodech. Zkušenosti s ní učiněné 



různými badateli zobecnil, mimo jiné autory, významný francouzský esoterik 
Robert Amadou, který její charakteristické projevy nazval „spiritoidní sdělo-
vání". Uznal, že patřila k největším zjevům mezi médii, i když nevykazovala 
a neprodukovala fyzikálně mediumistické schopnosti a jevy. Ve stavu spon-
tánního transu však dokázala, jak již bylo poznamenánó, přinášet taková sdě-
lení, která mohla být vykládána jen jako případy telepatie, chceme-li zůstat za 
každou cenu v rovině „přirozeného" vysvětleni. Kromě toho, ačkoli měla jen 
základní vzdělání a neznala žádný jiný jazyk kromě angličtiny, byla v transu 
s to hovořit cizími jazyky, byla schopna číst otázky vložené do obálek, které 
byly potom zalepeny a předloženy jí k přečtení jejich obsahu. Sama se nepo-
kládala za spiritistické médium a jednou prohlásila: „Nevěřím, že když jsem 
v transu, hovoří mým prostřednictvím duchové zemřelých. To by bylo možné, 
ale nemohu si tím být jista. Telepatie se mi zdá být nejprijatelnějším a nej-
správnějším řešením problému." 

Také spiritismus měl ovšem své konvertity. Patřil mezi ně proslulý ilusio-
nista Harry Houdini, který se proslavil schopností zbavovat se pout. Pokoušel 
se dlouho vstoupit do kontaktu se svou zemřelou matkou, později se však stal 
odpůrcem spiritismu a ve své knize „Magik mezi duchy" prozradil řadu triků, 
které podvodná profesionální média, která se svým „mediumismem" živí, 
používají, aby účastníkům seance předvedla různé projevy „duchů". Odhalil 
mimo jiné i proslulé médium Margery Crandonovou. 

Spiritismus má řadu různých forem. Vedle vyvolávání duchů zemřelých 
osob věří spiritisté také na jejich spontánní projevy a na snahu některých vejít 
ve styk s živými. Jsou uváděna četná historická místa, kde „straší" duchové 
zemřelých, tj. zjevují se zde, aniž by kdo z živých o to usiloval, někdy dokonce 
i proti vůli živých. Kromě proslulých skotských hradů a zámků je to např. řada 
domů v pražské Liliové ulici, kde jsou strašidelné domy přímo koncentrovány. 
V Londýně je to pověstný Tower, kde, mimo jiné, straší duch zde vězněné 
a popravené Anne Boleynové, druhé ženy Jindřicha VIII. Jeho pátá žena Ka-
therine Howardová se zase zjevuje v Hampton Court Palace; žalostné naříkajíc 
se fantom této ženy prý pohybuje komnatami. Dennis Bardens popisuje ve své 
knize „Duchové a strašidla" pověstnou anglickou faru Yattendon, kde strašil 
zjev elegantní dámy, který však někdy míval i jen podobu tmavošedého chuch-
valce mlhy, jinak se zjevovala v elegantním oděvu z XVIII. století. Potom, co 
byl v těchto místech proveden exorcismus, strašení ustalo. Mezi nejslavnější 
strašidelná místa však patří londýnské královské divadlo Drury Lane, postave-
né v roce 1663, kde bylo pozorováno sedm různých fantomů (Frank Smyth), 
z nichž nejznámější byl „šedý muž"; přízraky zde spatřila řada herců i diváků. 
Duch „šedého muže" se zde zjevoval přes dvě stě let. V roce 1850 byly 
v divadle vykonávány určité přestavby a při nich byla za jednou zdí objevena 
alkovna a v ní kostra muže s mečem mezi žebry. Soudilo se, že je to oběť jistého 
Christophera Ricka, který byl po určitou dobu ředitelem divadla a byl nazýván 



„Bad Man of Old Drury" („Zlý muž starého Drury"). Fantom „šedého muže" 
vystupoval obvykle ze zdi, za níž stála uvedená alkovna. Kostra byla křesťan-
sky pohřbena a očekávalo se, že zjevování se „šedého muže" ustane, ale nesta-
lo se tak, naopak zjevoval se až do roku 1960 ještě častěji. 

Ke zjevování se fantomů dochází ovšem velmi často na hřbitovech. V roce 
1880 byla na hřbitově v severoamerickém městečku Silver Cliff pozorována 
namodralá světélka planoucí nad hroby, což tehdy vzbudilo mezi obyvateli 
městečka velké vzrušení. V roce 1956 a v rocel967 byl tento jev pozorován 
znovu a přilákal mnoho zvědavců. O dva roky později byla příhoda popsána 
v časopise „National Geographic" jistým redaktorem, který se na hřbitov vy-
pravil, aby zjistil, co se tu vlastně odehrávalo. Spolu s jedním místním obča-
nem, který ho doprovázel, tu oba spatřili „kalné, kulaté skvrny svétlemodrého 
svétla", které planuly nad hroby. Když se ke světlům přiblížili, zmizela, ale 
když se vzdálili, vzplanula znovu. Redaktor mohl pouze vyloučit vysvětlení, 
které bylo podáváno, totiž že se jedná o reflexe městského osvětlení, neboť, 
mimo jiné, strašidelná světélka se objevovala i za mlhy, která byla tak hustá, 
že osvětlení ze dvou blízko ležících městeček nebyla vůbec viditelná. Také 
jiné hypotetické výklady tohoto jevu byly postupné vyloučeny. Zajímavou hy-
potézu nabídl etnograf Dale Ferguson, který objevil starou indiánskou legen-
du, v níž je zmínka o tom, že na místě, které patrně bylo starým indiánským 
pohřebištěm, „tančí modří duchové". 

Strašidelné zjevy se staly oblíbeným tématem okultní literatury. Jednu 
z prvních prací na toto téma přinesl již C. Flammarion (v českém překladu 
„Strašidelné domy" 1925), který sebral množství více či méně dobře do-
kumentovaných případů strašidelných míst a výskytu strašidel - obvykle se 
označují německým termínem „Spuk" nebo „Spuk-Phanomen", který se ne-
překládá. V tomto smyslu se pak staly proslulými jak určitá místa (londýnský 
Tower, skotské hrady atd.), tak i určité zjevy, zejména „bílých" a „černých 
paní" (např. rožmberská, darmstadtská a jiné „bílé paní"). Jedním z nejpodivu-
hodnějších zjevů se stal „světelný duch", který, mimo jiné, vystupoval 
v seancích s jihoamerickým médiem paní Olivií jako namodrale bílé blesky. 
Známý parapsycholog S.G. Soal (1935), který tento fenomén zkoumal u jiné-
ho média, jej charakterizoval takto: „Světla se zjevovala náhle ve tmě v rych-
lém sledu, vystupovala a mizela." Soal byl přesvédčen, že je média produkují 
pomocí fosforových kuliček, které rozmačkávají mezi prsty. Za velmi pro-
blematický je dodnes pokládán zjev ducha „Katie Kingové" z roku 1874: duch 
se po několik dnů materializoval prostřednictvím Florence Cookové a v pří-
tomnosti významného fyzika sira Williama Crookese, který se s duchem 
nechal několikrát vyfotografovat, zkoušel jeho puls, odstřihl mu chomáček 
vlasů (!) a jednou ho políbil. V roce 1899 však prof. Julian Ochorowicz, pol-
ský filosof a psycholog, zabývající se výzkumem medijních jevů, médium 
Cookovou usvědčil z podvodů. Zdá se tedy, že slavný případ ducha Katie 



Kingové je spíše případem, kdy médium ve spo-
lupráci s jinou osobou dokázalo oklamat tak vý-
znamného přírodovědce, jakým Crookes byl. Také 
základní spiritistický fenomén, pohyby stolku, ko-
lem kterého účastnící seance sedávají a který, údaj-
ně bez jejich přičinění vykazuje krouživé pohyby, 
kolébá se a dokonce vznáší, jsou zpochybňovány. 
Významný fyzik Michael Faraday experimentálně 
prokázal, že pohyby stolku jsou způsobovány ne-
vědomým tlakem rukou účastníků seance. Levita-
ce stolku a jeho klepání, jímž duch odpovídá na 
dotazy členů kroužku, způsobuje často podvodně 
médium samo. Za více než století trvání spiritismu 
bylo odhaleno mnoho triků, které média používají 
k oklamání členů spiritistických kroužků. K mate-
rializacím duchů se obvykle používá „kabinetu", 
zástěny, která se vytváří za zády média, kde mé-
dium, které se obratně vymkne kontrole, připraví 
zjev ducha z různých materiálů, „ektoplazma" ři-
noucí se z úst média byly rovněž různé materiály 
(gáza, vata a jiné), které bývaly vydáveny, média 
používala uvolněné ruky, praskání klouby a mnoho 

Přízrak jeptišky jiných triků. Mnohé z nich, mimo jiné odborníky, 
předvedl anglický iluzionista William Marriott, ji-

ní předvedli jak je možno dosáhnout odlitku duchovy ruky atd. Lze říci, že 
triky byly až dosud napodobeny téměř všechny spiritistické fenomény, jiné, 
např. xenoglosie (mluvení cizími jazyky, které médium prokazatelně neovlá-
dá) a jiné jsou vysvětlovány zvláštními vlastnosti paměti, telepatií a jinými 
neokultními činiteli. Jeden z těch, kdo viděli ducha Katie Kingové, líčí svá 
pozorování takto: „Katie se objevila na stěně salonu s rozepjatýma rukama, 
jako by byla ukřižovaná; byly rozsvíceny tri velké plynové plameny, které vše 
dobře osvítily a Katie zůstala ještě asi sekundu stát a pak se začala ztrácet; 
nejprve mizely tahy jejího obličeje, oči jako by vstoupily zpět do očnic, zmizel 
nos a čelo a pak se zdálo, jako by rozpouštějící se údy padaly v kusech na zem, 
nakonec zbyl ještě kus hlavy a hromada bílého oděvu a potom zmizelo vše." 
K nejtrapnějším dokladům spiritismu patří většina fotografií materializova-
ných duchů: z velké části jsou to neumělé primitivní kresby obličejů vytvoře-
né na kusech pomačkaného papíru. Americký psycholog Henry C. McComas 
v knize „Mluvil jsem s duchy" (český přeldad 1948) ukázal, jak je možno 
klamat členy kroužku a podroboval jejich lehkověrnost tvrdým zkouškám. 
Popsal, mimo jiné, jak v jednom kroužku, kde vystupoval jako médium, před-
váděl pomocí baterky s ultrafialovým filtrem, zjev ducha: vyvolává ho osvíce-
ní antracinem namalované tváře na stěně pokoje; když si jednou zapomněl 



nasadit filtr a baterku rozsvítil, byl přesvědčen, že je ztracen, ale účastníci 
seance byli okouzleni a jeden z nich prohlásil, že dosud neviděl „tak silný 
výron psychického světla". 

Je však vše, co se v seancích odehrává, podvodem? Podvodů je tu nepo-
chybně mnoho. A lze vše, co se tam odehrává, vysvětlit „přirozeným způso-
bem"? 

Popíšeme zde ještě zjevy, které byly docíleny médiem Eusapií Paladinovou 
a zaznamenány v protokole (zde podle L. Chevreuila). Seance se odehrála 
roku 1902 v Janové v přítomnosti dvou významných badatelů Morselliho 
a Bozzana, kromě dalších. Před seancí bylo médium podrobeno přísné tělesné 
prohlídce. Téměř ihned po zasednuti ke stolečku došlo k jeho výrazné levita-
ci, asi do výšky čtyřiceti centimetrů, stůl zůstal viset ve vzduchu téměř minu-
tu, ruce i nohy média byly kontrolovány. Pak se médium odebralo do kabinetu 
a ulehlo zde naznak na lůžko, kde bylo „dobře přivázáno". Pak byl stažen 
plamen lampy, „ale tak, aby bylo lze ještě čisti, takže prof. Morselli mohl 
rozeznati nejmenší písmenka v novinách." Pak se odehrávalo následující: 

„Asi po čtvrt hodině stůl na metr od nás a na dvacet centimetrů od kabinetu 
vzdálený, dal se sám do pohybu. Napřed se pozvedl na dvě nohy, vydávaje 
několik úderů. Za nějakou dobu záclony se pohnuly, jako by byly odsunuty 
dvěma rukama a v nejvyšší části utvořil se široký otvor, v němž jsme všichni 
mohli pozorovati obraz mladé ženy, jejíž hlava a část téla, která byla viditel-
ná, byly zahaleny látkami dokonalé bělosti. Hlava byla zahalena v několik 
kruhovitých pruhů této látky, což způsobilo, že jsme neviděli než malou část 
obličeje, přece však část postačující, abychom v ní mohli rozeznati přesně 
oči, nos, ústa a hořejší část brady. Zjevení zůstalo viditelné všem téměř po 
celou minutu. Poněvadž pan Bozzano poznamenal, že není viděti než část 
obličeje, zpozorovali jsme špičky prstů a dvě ruce, které rozhrnuly látky 
z obou stran, poskytujíce obrysům více jasnosti a úplnosti. Než postava zmi-
zela, sklonila nám hlavu na pozdrav a poslala nám polibek, jehož zvuk byl 
všemi výborně slyšen. Po několika minutách klidu stůl opět započal své auto-
matické pohyby. Tehdy se záclony znovu rozhrnuly, jako by byly zvnitřku 
otevřeny dvěma rukama a tím povstal široký volný prostor, skrze který se 
objevila postava muže s velkou hlavou a širokými rameny, rovněž zahaleného 
bílými látkami. Hlava byla zahalena tak, že skrz tuto lehkou tkaninu bylo lze 
pozorovati narůžovělou pleť obličeje, obrysy nosu, jařmových kostí a brady. 
Pánové Bozzano a Morselli prohlašují, že zpozorovali také hustý vous na bra-
dě. Tato postava muže byla viditelná nejméně minutu. Schýlila se několikrát 
směrem k nám a než zmizela, poslala nám několik zvučných polibků, prová-
zených výraznými pohyby hlavy. Když se záclony opět zavřely, bylo slyšeti 
uvnitř kabinetu tleskání rukou." 

Vzápětí nato členové kroužku zaslechli hlas média, které „plačtivým tó-
nem" volalo prof. Morseliho; tento šel k nému do kabinetu a zjistil, že je 



v transu a „v téže pozici, ve které bylo svázáno". V místnosti se mezitím ob-
jevilo nékolik parafyzikálních úkazů, „mimo záclony napravo se objevila po-
stava mladé ženy, dosti podobné oné, o níž jsme výše mluvili... postava vrhala 
stín na zeď a ten sledoval všecky pohyby toho téla, které bylo očividně zhmot-
něno". Pak následovalo toto: „Po několika okamžicích zjevila se nová posta-
va ženy z téže strany medijního kabinetu, kde jsme viděli objeviti se předešlou 
postavu... Zhmotněná podoba byla tak blízko nás, že jsme docela mohli se 
dohadovati s jistou přesností druhu tkaniny. Zdála se nám mnohem hustší než 
obyčejný gáz; přece však méné hustá než batist. Postava se sklonila kupředu 
opírajíc se loktem o hořejší plochu piana. Tu jsme ještě zpozorovali velmi 
zvláštní fakt. Předloktí, které jsme viděli, bylo očividně pahýlem, poněvadž 
rukáv spadal aspoň na třicet centimetrů na předek piana až k poklopu kláves-
nice. Zjevení mávalo do výše několikrát tímto údem neúplně utvořeným, vr-
hajíc na stěnu svůj stín, který sledoval neustále jeho pohyby. Sotva se žena 
s bílými obvazy vrátila do kabinetu, uslyšeli jsme znovu nářky paní Paladino-
vé... Sotva jsme zaujali opět svá místa, otevřely se záclony v jisté výši od 
podlahy a viděli jsme objeviti se skrze široký, oválný prostor postavu ženy, 
která držela ve svém náručí malé dítě... Zjevení trvalo více než minutu... To 
jest naprosto přesná zpráva o seanci... V kabinetě bylo médium svázáno způ-
sobem jenž může snésti nejpřísnější kritiku..." 

S postupujícím pokrokem se ovšem měnily i metody styku s duchy zemře-
lých. Roku 1952 zjistil G.H. Williamson při přehrávání rozhlasových pořadů, 
které byly natočeny na zvukové pásce, že tam pronikly „cizí hlasy". V roce 
1959 zjistil F. Jůrgenson při přehrávání zvukové pásky, na níž byly zachyceny 
hlasy ptáků z jeho zahrady, „nevysvětlitelné zvuky a lidské hlasy". Ale sku-
tečnou senzaci vyvolaly až objevy litevského emigranta, spisovatele a literár-
ního teoretika Konstantina Raudivea, který byl inspirován Jůrgensonovou 
knihou o zachycených podivných hlasech a který v tomto směru začal syste-
matický výzkum, v němž analyzoval 72000 zachycených hlasů, z nichž mno-
hé mély být smysluplným sdělením zemřelých osob. Vznikl „Raudivův 
fenomén", který vyvolal pozornost mnoha výzkumníků, mezi něž patřili ze-
jména fyzikové a zvukoví technici, ale např. i prof. Alex Schneider z vysoké 
školy technické ve švýcarském St. Gallenu. Někteří badatelé zjistili, že „hla-
sy" vyslovují i jejich jména a reagují na události, které během experimentu 
proběhly. Objevila se i věta „hledáme kontakt", jakož i další pozoruhodná 
sdělení, která jsou ovšem z elektronických zvukových struktur obvykle po-
mocí určité techniky vyanalyzována, což poněkud připomíná luštění Nostra-
damových prorockých textů a doplňování jejich smyslu tím, co je už známo. 
Peter Andreas a Caspar Kilián (1973), kteří tento fenomén podrobně analyzu-
jí, včetně jeho složitých technologických apsektů, píší: „Kdo jsou tyto hlasy, 
odkud sem přicházejí? Ze největší díl zkušenými experimentátory nahraného 
materiálu má paranormální původ, stojí mimo pochybnost. Zůstává otázka: 



lze to vysvětlit animistieky nebo spiritisticky?... Nestačí říci, že existenci sa-
mostatných duchovních inteligencí nelze prokázat hlasy. Otázkou především 
je: jaký výklad je nejpravdépodobnější?" Zdá se, že badatelé sami nejsou 
zdrojem těchto hlasů, ani že celý fenomén je jen umělou konstrukcí. Podle 
výše uvedených autorů mnohé hovoří pro hypotézu, kterou formulovali ně-
mečtí zvukoví specialisté Gunter Hann a Hanna Buschbecková, kteří postulu-
jí mimo tělo existující bioplazmu: „neviditelní mluvčí" hovoří s pomocí této 
bioplazmy a způsobují vibrace v její mase a vyvolávají tak energii elektro-
magnetoidní povahy, která působí na zvukové přijímače. Andreas a Kilián 
tvrdí, že jim vídeňský technik Franz Seidl sdělil, že se jeho pracovnímu krouž-
ku podařil zvukový záznam myšlených vět a za ještě překvapivější považují 
zprávu švédského lékaře N.O. Jacobsona, že při nahráváni zvuků slyšel své 
vlastní hlasy, které „říkaly slova a vyjadřovaly myšlenky, na které jsem se 
nepamatoval, že jsem je (při přehráváni pásky) řekl nebo myslel". Oba uvede-
ní autoři vyslovují posléze názor, že se tu jedná o smíšený fenomén animistic-
ké a spiritistické povahy. 

Raudivovým efektem měla být, podle názoru některých autorů, zasazena 
zdrcující rána některým animistům, avšak tzv. „Filipův fenomén" ji zcela 
odvrátil. O co se tu jedná? Jde tu, obecně řečeno, o umělé modelování spi-
ritistického, resp. medijního klepání a pohybováni stolkem. Fenomén byl ob-
jeven osmi badateli kanadské Toronto Society for Psychical Research, 
tj. skupinou kanadských parapsychologů (anglicky se parapsychologie často 
označuje termínem „psychical research", psychický výzkum). Filipův feno-
mén vyprodukovala, tak říkajíc, psychickým úsilím skupina Kanaďanů (tvoři-
ly ji dvě zdravotní sestry, dvě ženy v domácnosti, jeden technik, jeden 
úředník, jeden zájemce o „strašidla" a jeden psycholog). Začali v září 1972 
a postupovali následovně: 1. scházejíce se jeden den v týdnu, koncentrovali 
se na „ducha", jehož zjev i životopis si vymysleli; 2. po určité dobé prováděli 
klasickou spiritistickou seanci se stolkem, který však byl z lehkého kovu, ni-
koli ze dřeva, jak se požaduje; 3. po několika týdnech se již ze stolku ozývá 
klepání a stolek se začíná „sám od sebe" pohybovat. V srpnu 1973, tedy ne-
celý rok po započetí pokusu, se vymyšlený „duch" již začíná klasickým spiri-
tistickým způsobem projevovat, odpovídá na dané otázky jedním klepnutím, 
chce-li říci „ano", dvěma klepnutími, chce-li říci „ne" a škrábáním, nezná-li, 
nebo nechce-li odpovědět. Skupina při tvorbě „ducha" zaujala hravý postoj, 
očekávání, že se experiment podaří a že jde o vědomé tvoření „ducha". Po 
vytvoření „ducha Filipa" měla pak skupina snahu produkovat jeho projevy za 
přísné objektivních podmínek kdykoli a kdekoli podle přání. K produkci pak 
stačili jen čtyři členové kroužku a Filipovy projevy byly vícekrát zvukově 
a opticky zaznamenány. O činnosti skupiny a projevech „ducha" byl natočen 
i krátký film. Zbývá nyní otázka, zda je tento „Filipův fenomén" skutečným 
modelem spiritistických fenoménů. A samozřejmě i otázka, jestliže je tomu 



tak, zda lze tyto fenomény vysvětlit animistickou hypotézou. Nicméně je tu 
ještě problém, jak vysvětlit samotný vznik tohoto fenoménu. „Filipův feno-
mén" problém spiritismu spíše jen zkomplikoval, než plně vysvětlit hypote-
tickými způsobilostmi lidské psychiky, které mají nepochybně paranormální 
povahu. Jeden důležitý znak spiritismu zde nicméně nebyl postižen, a to ma-
terializace duchů, pokud je nelze brát jen jako podvod či halucinaci. 

Na složitost problému rozhodnutí se pro animistický či spiritistický výklad 
medijních jevů poukázal významný německý biolog a parapsycholog Hans 
Driesch, který ostře polemizoval s výkladem Eugéna Ostyho. Osty byl fran-
couzský lékař, který do pokusů s médii zavedl jejich kontrolu pomocí infra-
červeného a ultrafialového světla, která vylučovala, že by podvody médií 
zůstaly neodhaleny. Zjistil, že média ze sebe vydávají záření jinak neviditelné 
a že jsou s to pohybovat na dálku předměty. Medijní fenomény vysvětloval 
existencí „transcendentálního plánu", tj. jakéhosi světového vědomí či dušev-
ního pole, které má i vlastnosti paměti, je tedy jakousi kronikou, z níž je 
médium schopno číst. Ačkoli to silně připomíná astrál okultistů, je Ostyho 
výklad animistický. Neprojevují se tu tedy duchové mrtvých, ale stopy, které 
lidé za živa zanechali svou psychickou činností v této kosmické kronice či 
světovém vědomí (indičtí teosofové je nazývají „akáša"). Jiný Ostyho termín 
pro totéž, „univerzální vědomí", který je výstižnější, silně podporuje animis-
tickou hypotézu, ale nevysvětluje jevy materializace, přijmeme-li, že tu nejde 
vždy jen o podvody a halucinace. Driesch však spatřuje důkaz jakési posmrt-
né existence člověka ve sděleních médií, která byla specifická pro vyjadřova-
cí formu oné osoby, která je nyní jako duch sděluje v téže specifické formě: 
nejde tu tedy primárně o obsah sdělení, ale o jeho formu. Místo pojmu média 
pak Driesch užívá pojmu „metagnom", tj. člověk, který paranormálně něco 
vypovídá. 

Okultisté připouštějí, že ve spiritistických seancích se nemusí vždy proje-
vovat jen duchové zemřelých lidí, ale i jiní různí duchové, např. elementární 
duchové a jiné astrální bytosti, které účastníky seance mohou klamat. Připus-
tíme-li tedy, že se některými médii někdy projevuje cosi, co poukazuje na to, 
že po smrti jedince z něho cosi přežívá, pak se vynořuje otázka, čím je toto 
cosi. Kabbalisté věří v přízračnou existenci „ducha kostí" („habal garmin"), 
který je poután k hrobu zemřelého a spolu s jeho tělem se pomalu rozpadá. 
Výraz „duch zemřelého" má mnoho významů, od zcela obrazného pojetí -
,jeho duch v nás žije dál", tj. vzpomínka na duchovní zvláštnost někoho - až 
po onoho éterického ducha spiritistických seancí. Ani okultisté, věřící v po-
smrtný život člověka, se neshodují v názoru, co z jeho psycho-fyzické životní 
dimenze či osobnosti vlastně přežívá. 

Spiritismus má dlouhou předhistorii, fakticky nevznikl až roku 1848 
v USA, tam vznikla jen jeho specifická amerikánským protestantismem 
poznamenaná forma. K jeho předchůdcům v USA patří zejména Andrew 



Jackson Davis (1826-1910), autor díla o principech přírody, které roku 1845 
diktoval v transu, jsa prý ve spojení s duchy. Měl svého předchůdce ve švéd-
ském vizionáři Emanuelu Swedenborgovi (1688-1772), který rozmlouval 
s anděly a jinými duchy a na základě toho popsal nebe i peklo atd. 

S klasickou praktikou spiritismu, s točícími se a vznášejícími se stolky se 
lze setkat již ve starověku, např. ve starém Římě a jinde. Tuto předhistorii 
podrobně popsal Caesar Baudi rytíř di Vesme ve svých Dějinách spiritismu. 
Již v Bibli (I. král. 28 n.) nacházíme líčení vyvolávání ducha zemřelého, které 
má ovšem povahu nekromantickou, nikoli spiritistickou: král Saul před bitvou 
s Filištínskými chce znát výsledek bitvy a hledá „ženu, která umí vyvolávat 
mrtvé"; najde ji v „endorské čarodějnici", která jeho přání vyhoví a vyvolá 
z říše mrtvých Samuela. Vyvolávání mrtvých líčí Plutarch i Hérodot a Cicero 
ve svých „Tuskulských rozhovorech" vypravuje o vyvolávání duchů a o tom, 
že na jednom místě u jezera Avernského vystupují ze tmy „stíny zesnulých 
ještě pokryté krví". Nekromantické operace byly totiž prováděny za rozsáh-
lých krvavých zvířecích obětí. Avšak již Bible zakazuje „vyptávat se mrtvých 
na pravdu" (V. Mojžíš; 18, 9-12), tj. pěstovat nekromancii a zdá se jako by 
tento zákaz byl vydán proto, aby nebyl rušen klid mrtvých. Hermetikové však 
v něm spatřují hlubší důvody. Jasně se vyjádřil klasik novodobého hermetis-
mu Eliphas Lévi: „Mrtví nemohou a nesmějí se nikdy vrátit, neboť by to od-
porovalo řádu Prozřetelnosti." Proto též nekromancii nazývá „nejtemnějši 
vědou propasti, nejproklatější ze všech svatokrádežných operací". Podle Kar-
la Kiesewettera pěstovali nekromancii již prehistoričtí Akkadové, obývající 
Mezopotámii: „utaq" (transcendentální subjekt) vstupuje do „říše bez návra-
tu" ve stavu zvláštní strnulosti; jejich nástupci Babyloňané jej nazývali „obo-
th"; bible jej nazývá „ob" (Deuteron. XI, 23-50; Sam. 28,8) a chápe jej jako 
nečistého ducha. Nekromantickou operaci popsal Homér ve své „Odysseji" 
(XI., 23-50). Nekromantické operace pokládali staří mágové za nejriskant-
nější „díla magie" a užívali při nich pečlivě připravenou ochranu, jak ukázal 
opat Trithemius v rukopise z roku 1500 a K. von Eckhertshausen roku 1791 
v prvním svazku svého díla o magii. Nekromancie a spiritismus jsou z hledis-
ka metod nesrovnatelné. 

Rudolf Tischner (1921), jeden z významných reprezentantů experimentál-
ního spiritismu, resp. mediumismu, pokládá spiritismus za „pravý produkt 
naší doby, věku přírodovědy a mechanizováni života, kde jedinec je jen bez-
duchým článkem obrovského řetězu, jen číslem ve velkém početním úkolu..." 
Proti tomu se jedinec staví a „buduje si ve spiritismu vzdušnou říši, hmotou 
nezatíženou". Spiritismus je reakcí proti době, ale současně je dítětem doby, 
v níž se člověku nechce, jako kdysi, k posledním tajemstvím dospět vírou, ale 
potvrdit si je experimentem: je to „experimentální náboženství". 

V naprosté většině spiritistických kroužků se pěstuje spiritismus ve vel-
mi prostoduché formě a často jako druh náboženského sektářství, kterého se 



nezřídka ujímají protestantští duchovní. Fenomény materializace jsou zde 
vzácné, činnost kroužku se obvykle omezuje na přijímání sdělení duchů pro-
střednictvím mluvících médií: duchové mistra Jana Husa či Jana Ámose Ko-
menského - který mimochodem měl své médium Kristinu Poniatowskou -
sdělují členům kroužku jak mají žít, připomínajíce jim tu a tam, aby neza-
pomněli zaplatit příspěvek na kroužek či médium. Víra v posmrtný život člo-
věka tu má povahu velmi naivního metafyzického materialismu a ideový 
primitivismus je tu živen i pokleslou úrovní velké části spiritistické literatury 
a časopisů. Jindy zasedají ke spiritistickým stolkům lidé jen ze zvědavosti, ale 
ani pěstování spiritismu jako druhu společenské zábavy není bez rizika. Mno-
hým přináší spiritismus duševní úlevu a naději na setkání se s drahými mrtvý-
mi, ale není zcela bez rizika pro duševní zdraví: u labilních a přecitlivělých 
osob může vyvolat vážné psychické krize. Okultisté zdůrazňují, že zejména 
média jsou vystavena posedlosti různými astrálními bytostmi a larvami. Mo-
odyho práce o zážitcích osob, nacházejících se ve stavu klinické smrti a na ně 
navazující práce Kůbbler-Rosové, posmrtnou existenci duše nedokazují, jak 
se někteří obhájci spiritismu domnívají, ale jeho idea jakési formy posmrtné-
ho života člověka nemůže být ani apriori odmítnuta. 



praxe 



adaptace magického 
a l t e r - e g a a př íprava 

o p e r a c e 
Magii je možno věnovat se jen příležitostně; např. při studiu různých eso-

terních témat je možno používat nekromantické operace jako doplňující zvěd-
né metody. Tak používal praktickou magii její velký český reprezentant 
František Kabelák, který např. při studiu egejské filosofie krásy evokoval je-
jího hlavního představitele Appameia z Numei, aby mu osvětlil určité teze 
této filosofie. Protože studoval celý život různá esoterní tajemství, vykonal 
množství magických evokací, zatímco proslulý Eliphas Lévi, který podal 
z klasických pramenů rekonstruovaný celý systém „dogmat a rituálů vysoké 
magie", provedl za celý svůj život jen několik evokací. „Magik se nemusí 
evokativní magií zabývat přímo trvale, musí být však schopen, jestliže to 
nutnost vyžaduje, úspěšně ovládat také tyto techniky" (František Bardon). 
Důležitou podmínkou úspěšnosti magické operace, počínaje magickou talis-
manologií, přes práci s magickými zrcadly, až po její vrchol, evokaci inteli-
gencí různých sfér, je psycho-fyzický stav operatéra. Ten vyžaduje určité 
trvalé dispozice, které se získávají výcvikem. Papus nazývá takovou přípravu 
magika prostě adaptací. Ta je v jistém smyslu celoživotní, nebo jen dočasná 
v délce různého počtu dnů, podle předmětu operace. Evokace vyžaduje pří-
pravu nejméně tří, nejvýše čtyřiceti dnů, její zvláštní formu, nekromancii, 
však může magik připravovat celé měsíce i roky. 

Celková příprava magikovy osobnosti, kterou tu nazýváme adaptací ma-
gického alter-ega, tj. transcendentálního magikova já, vyžaduje systematický 
výcvik obou základních složek magie, imaginace a vůle, který je syntetizován 
v tzv. cvičení živlů, jímž se dosahuje živlová rovnováha uvnitř osobnosti, kte-
rá zaručuje důslednou kontrolu chování, ale i cítění, myšlení a snah. Cviče-
ní živlů, tj. postupné ovládání jejich vlastností, je v mnohém analogické tzv. 
autogennímu tréninku, který ovšem slouží především psycho-fyzické relaxa-
ci. Magický výcvik osobnosti, tj. formování magického alter-ega je třeba od-
lišit od tzv. praktické mystiky. Někdy je, ne zcela přesně, nazýván mentální 
magií. 

Metody cvičení živlů propracoval český hermetik Petr Kohout-Lasenic, 
který na ně aplikoval zásady eulidského systému, zejména princip volancie, 
tj. „zevního ovládání a soustředivosti". Do detailů zde nemůžeme jít, podotý-
káme pouze, že podstatou těchto cvičení, nejlepších jaká kdy byla praktiky 



esoterismu vytvořena, je imaginování vlastností živlů v určité pozici (princip 
pozismu) a imaginativní ovládnutí jejich recepce a emise, které vede k „živlo-
vému dýchání". K tomuto tématu se ještě vrátím v souvislosti s psychurgií. 

Podrobný systém výcviku magického alter-ega podal W.E. Butler ve své 
knize „Magik. Jeho trénink a práce" (1952), který jej charakterizuje jako 
„utváření a používání supranormálních schopností", jehož podstatou jsou „au-
dio-vizuální exercicie". Výcvik začíná pochopením „magických klíčů", jeho 
autor zde podává jen klíče nižší úrovně, které sestávají „z fyziologických, 
psychologických a mediálních technik, které nám byly předány z minulých 
dob nebo které byly vytvořeny experimentální prací". Příkladem těchto tech-
nik jsou různá jógická cvičení, která vedou nejen k určitému sfupni ovládání 
fyziologických funkcí organismu a psychických procesů, ale zejména k „du-
chovně-duševnímu upevněni senzitivity". Klíče vyššího řádu jsou obvykle 
lóžovými tajemstvími a adeptu magie je sdělují příslušní „vůdci" jeho du-
chovního zdokonalování. Je samozřejmé, že jsou propojeny s určitými morál-
ními nároky, nebereme-li v úvahu cvičení, která svým žákům prezentují různé 
řády „levé stezky" a těch není málo. V popředí jejich technik, jak zdůrazňuje 
Butler, stojí často používání určitých drog a sex stimulujících prostředků. Svá 
„tajemství" takové řády zájemcům často draze prodávají a zasvěcují je ob-
vykle jen „zasvěcovacími dopisy". 

Dále bude uveden návod k pozoruhodnému elementárnímu magickému 
aktu, který je označován jako praxe malého vázajícího pentagramového ri-
tuálu a který byl vypracován v řádu „Zlatého úsvitu". Je to po celém světě 
rozšířený magický akt, který je používán k různým účelům, také jako akt 
ochrany a „staženi vitálních astrálních sil", jako zesilovač vizualizace, ale 
i jako součást různých rituálů na začátku a na konci operací. 

Pentagram (pěticípá hvězda) je symbolem mikrokosmu, je obrazem člově-
ka stojícího se vztyčenou hlavou v upažení a s rozkročenými nohami (tento 
postoj lze do obrysu pentagramu vepsat) a symbolizuje tak jedince v impera-
tivní a současně receptivní pozici, tj. člověka-mága, vyjadřujícího svou vůli. 
Jednotlivým cípům pentagramu jsou připsány čtyři živly a substance éteru. 

Vlastní rituál sestává z následujících prvků: 
- kabbalistický kříž; 
- naznačení pentagramu a kruhu pažemi; 
- volání archanděla nebo vizualizace glyfy; 
- závěrečný kabbalistický kříž. 
Použití těchto prvků je vymezeno následovně: 
- kabbalistický kříž: 

- stáhni pohybem prstů pravé ruky shora energii na čelo, dotkni se ho 
a řekni silné vibrujícím hlasem „ATEH" („tvoje je"); 



- dotkni se prsou a silné vibruj „Malkuth" („říše"); 
- dotkni se pravého ramene a silně vibruj „VE GEBURAH" („a síla"); 
- dotkni se levého ramene a silně vibruj „VE GEDULAH" („a nádhe-

ra"); 
- zkřiž paže na prsou a silně vibruj „LE OLAM" („ve věčnosti"); 
- sepni ruce před čelem, stáhni je před prsa a silně vibruj „AMEN" 

(„tak je to"). 
- naznačení pentagramu a kruhu: 

- ve směru k východu naznač rukou první pentagram (viz obrázek), 
nadechni se, stáhni ruku na prsa, namiř prsty do středu pentagramu 
a silně vibruj „JOD HE VAU HE"; 

- obrať se se vztyčenou rukou k jihu, opakuj naznačení pentagramu ve 
vzduchu a gesto s prsty a silně vibruj „AH-DO-NAI"; 

- obrať se nyní k západu, opakuj naznačení pentagramu a gesto s prsty 
. a silně vibruj „ÁE-HI-IÁH"; 
- nyní se obrať k severu, opakuj naznačení pentagramu a gesto s prsty 

a silně vibruj „AH-G-LAH"; 
- obrať se nakonec se vztyčenou paží zpět k východu a uzavři tak kruh, 

v němž jsi se otáčel. 
Naznačení pentagramu má být synchronizováno s dýcháním, vzestupná 

gesta s nadechnutím, sestupná s vydechnutím a vizualizováno jako barevné 
tahy. Tvoření kabbalistického kříže má být při pohybech ruky bílým světlem 
vizualizováno. 

Magický výcvik 

Pro výkon náročných činností je třeba mít určité psycho-somatické předpo-
klady. Každý nemůže vykonávat určitý druh profesní činnosti, který vyžaduje 
schopnost koncentrace pozornosti, rychlé rozhodování atd., jak to např. vyža-
duje obsluhování nějakého řídícího panelu. Většina lidí však může takové 
schopnosti získat výcvikem. To platí i pro magickou praxi všeho druhu, zvláš-
tě pak pro praxi spojenou s magickými evokacemi. Je to psychicky náročná 
činnost, která vyžaduje přípravu dvojího druhu: celkovou a speciální, či dlou-
hodobou a dočasnou (po určitou dobu před provedením magického aktu). 
Černou magii je ovšem možno provozovat bez dlouhodobé přípravy, neboť 
výcvik vůle a imaginace, těchto dvou základních a podstatných prvků magic-
kého alter-ega, tu nahrazuje vášeň, která člověka žene do tohoto nanejvýš 
pochybného a riskantního konání. 

Dále se pokusím jen o velmi stručný nástin problematiky magického 
přípravného výcviku, protože účelem této knihy není podat systematickou 



učebnici magie, ale jen načrtnout obraz její tématiky. Zájemce o bližší podrob-
nosti najde k tématu magického výcviku dostatek vyčerpávající literatury. 

Dlouhodobý magický výcvik, tj. „adaptace magikovy osobnosti" (Papus), či 
probuzení jeho magického alter-ega, tj. jeho transcendentálních schopností, je 
v podstatě zaměřen do tří oblastí: na sebepoznání, sebekontrolu a sebeobranu. 

Sebepoznání, ono řecké „gnothi seauton" je prvním krokem každého, kdo, 
jako magik jdoucí bílou cestou, chce pracovat sám na sobě, aby rozšířil 
a prohloubil svůj duchovní život. Je to náročná, introspektivně založená čin-
nost, plná zavádějících zákrutů, neboť přiznávání si nedostatků ve schop-
nostech a charakteru se lidské ego brání četnými léčkami, aby se vyhnulo 
dezintegrující úzkosti. Proto v přiznání si vlastních nedostatků je třeba překo-
návat sebe sama. Je vhodné uvědomit si své vlastnosti, to, za koho se považu-
jí, a to, kým bych chtěl být, a rozdíly mezi tím. Je to první krok, druhým může 
být analýza těchto rozdílů, hledání jejich příčin v osobních zkušenostech, 
následovaná analýzou příčin morálních poklesků a selhání, přiznání si vin 
a odpovědností. Je to konfrontace se svým vlastním „stínem" s temnou strán-
kou svého já, se zlem v sobě. Začínat se musí touto negativní autoanalýzou, 
v níž je nutno uvědomit si a překonat racionalizace (odůvodňování), projekce 
(promítání do druhých) a atribuce (přisuzování příčin okolnostem či zavinění 
jinými) svých vlastních špatností. Je to obdoba „zpovědního zrcadla", v němž 
si člověk sám sobě ukládá pokání. Chce-li být lepší, musí si nejprve uvědomit 
své nedostatky. Doporučuje se analyzovat své sny, zejména jejich archetypic-
kou symboliku, protože archetypické snové symboly jsou často varujícími 
signály, že jsme na scestí, které mohou přijít daleko dříve, než si to uvědomí-
me, dříve, než se scestí stane osudem. Okultisté ovšem doporučují, aby se 
sebepoznání opíralo o osobní horoskop, ale zcela průměrně vzdělaný člověk 
se může spolehnout na analýzu sebe sama, která není odbornou psychodia-
gnostikou, ale nic si nezastírajícím uvědomováním svého já. 

Sebekontrola je další kategorií dlouhodobého magického výcviku, či adap-
tace osobnosti v magické praxi. Souvisí se sebepoznáním a v tomto směru je 
to tedy především sebeovládání zaměřené na to, co bylo shledáno jako nežá-
doucí. Znamená to např. sebekontrolu nežádoucích sklonů a zlozvyků (přejí-
dání se, sexuální promiskuita, zlobná agrese, nadužívání alkoholu atd.). Platí 
zde zásada střídmosti, nikoli askeze! Zlozvyk, např. nadměrné kouřeni ciga-
ret, se naučíme ovládat také tak, že si jej na určitou pravidelnou dobu zakáže-
me (např. najeden den v týdnu), že tento zákaz přes veškeré nutkání dodržíme 
a že spotřebu cigaret postupně omezujeme. Musíme zde používat své vůle 
a nikoli medikamentů. K sebekontrole patří i výcvik, magické praxi relevant-
ních, psychických schopností: kromě již zmíněné vůle je to imaginace, kon-
centrace pozornosti a „vyprazdňování mysli". Existuje celá řada metod tohoto 
výcviku, jehož pozitivní výsledky, kromě jiného, umožňují magicky význam-
né činnosti, kontemplaci a meditaci. Sebekontrola spočívající ve vynakládání 



úsilí na překonání překážek - překonávat únavu je nutno velmi opatrně a má 
to své meze - může být spojena se zhotovením „fluidického kondenzátoru". 
Pěkný příklad toho, jak se to dělá, podal Eliphas Lévi: unaven a nikoli v nej-
lepším psychickém rozpoloženi se vydal pěšky na vzdálený montmartreský 
kopec v Paříži, aby zde zvedl malý kamének, který se mu tak stal oním „flui-
dickým kondenzátorem". Na tomto místě bychom si měli připomenou to, co 
zdůrazňoval již Paracelsus: vůle ve spojení s imaginací jsou magické akty; 
vynaložené úsilí dynamizuje imaginací určený objekt. Sebekontrola má nejen 
smysl mravní, má také smysl ve spojení s životními perspektivami a aspirace-
mi, je předpokladem dosažení cílů, které jsme si vytkli, protože ty jsou často 
spojeny s překonáváním překážek, a proto nás zdokonaluje také tím, že nás 
zoceluje. Souvisí s mnoha dalšími aspekty života a nemá to být sebekontrola 
pasivní rezignací, ale spojená s asertivitou (slušným sebeprosazováním se, 
které respektuje práva a důstojnost druhých), není to pouhé utlumování pudo-
vých a afektivních impulsů, ale aktivní a tvořivé vytyčování smysluplných 
životních cílů, umožňující všestranný a harmonický vývoj lidské osobnosti. 
K tomu, kromě mnoha dalšího, patří také pěstování estetického cítění, pozi-
tivní autosugesce, důstojného a uvážlivého chování, rovnováhy mezi vážností 
a smyslem pro humor, až po magicky velmi důležitý výcvik dýchání a mluve-
ní (magické formulky se obvykle mumlají nebo zpívají). Adept magie, toužící 
po rozšířeném vědomí a učící se zvykat si na soběstačnost a osamělost, by 
však současné měl usilovat o ustavení pevných partnerských mezilidských 
vztahů, být za ně odpovědný a učit se současně žít obéma nohama na této 
zemi, neboť je to všelidský úděl i těch, kteří jsou okouzleni existencí transcen-
dentna. 

Sebeobrana je třetí kategorií dlouhodobé magické adaptace. Zdůraznil ji 
zejména řád Fraternitas Saturni, který vypracoval metodiku očisťování, 
„ochrany aury" a vytváření „magického ódového pláště". Do detailů rozpra-
covala magickou sebeobranu Dion Fortunová, jedna z nejmladších členek 
řádu The Golden Dawn. Na tomto místě se však omezíme jen na všeobecné 
pojednání o tomto tématu. Nejlepší sebeobrana proti nežádoucím vlivům as-
trálu, zejména proti obávanému zpětnému odrazu je ovšem vyvarování se 
všech agresivních magických aktů, tj. vyhnutí se černé magii. Další podmín-
kou spolehlivé sebeobrany je přesné plnění požadavků na provádění magic-
kých operací, zejména evokace. A konečně další podmínkou je být ve spojení 
s Mistrem magie, a to především jako jeho žák; je však si třeba uvědomit, že 
i možnosti Mistrů mají své hranice. Na tomto místě bych rád varoval před 
různými kvazi-esoterickými či dokonce „esoterními" řády, které konají ve-
řejné nábory členstva a slibují získání neobyčejných schopností a poznatků. 
V historické části této knihy jsme měli příležitost poznat činnost některých 
takových řádů i jejich „velmistrů", „vznešených suverénů". Světem vládnou 
peníze a trh s touhou po transcendentnu je v něm již velmi vyvinut a připravil 



0 majetek, zdraví i život již nemálo hledajících. Pokud se adept magie ocitne 
v aktuálním nebezpečí pro neuvážlivost či dokonce lehkomyslnost svého po-
čínání a nemá svého Mistra, pak nejlepší ochranou je nošení posvěceného 
křížku na hrdle a svěření se do ochrany katolického kněze, který může použít 
1 exorcismu míst, zamořených astrálními larvami. Rituální úkony katolických 
kněží jsou v podstatě magické akty a katolicismus je jediné magické nábo-
ženství Západu. Velmi účinným samostatným rituálním ochranným, protože 
vlastní auru posilujícím, prostředkem je v této knize popsaný „malý penta-
grammatický" rituál, resp. rituál „kabbalistického kříže". Staří mágové byli 
zavazováni formulí „vědět, chtít, odvážit se a mlčet", která také vyjadřuje tři 
základní předpoklady sebeochrany: vědění, odvaha a mlčení. 

Shora jsem se zmínil o „fluidickém kondenzátoru" či akumulátoru vitál-
ních sil a nyní se k němu ještě stručně vrátím. V praktické magii se rozlišují 
tři druhy takových kondenzátorů: pevné, tekuté a vzdušné. K pevným patří 
planetární kovy, zejména zlato, k tekutým různé tinktury, oleje, extrakty (kte-
ré činí také podklad magických zrcadel). Kromě toho existují ovšem univer-
zální kondenzátory, které se připravují hlavně z určitých rostlin. Za fluidický 
kondenzátor par excellence byl starými mágy a alchymisty pokládán tzv. elek-
tro-magicum, směs planetárních kovů sestávající z následných poměrů: 

zlato 30 gr. 
stříbro 30 gr. 
měď 15 gr. 
cín 6 gr. 
olovo 5gr-
železo 3gr-
rtuť 15 gr. 

Elektro-magicum se používalo i k výrobě magických (nekromantických) 
zvonů. Směs se připravuje postupným přidáváním jednotlivých kovů v době 
jejich příslušné planetární korespondence. Vzdušnými kondenzátory jsou ur-
čitá kuřidla. 

Pro magický výcvik jsou dále důležité korespondence živlů k oblastem lid-
ského těla, protože tyto vztahy jsou východiskem magických póz a gest. Jsou 
to následující korespondence: 

tělní oblast živel 

chodidla - genitálie země 
břicho - bránice voda 
hrud' - hrdlo vzduch 
hlava oheň 



Velmi důležitá je péče o chodidla, která by, obnažená, měla být v co nejčas-
tějším kontaktu se zemí, zejména trávou, svlaženou ranní rosou. Důležitou 
tělní oblastí, jak již bylo uvedeno, je sluneční pleteň (solární plexus), který je 
centrem introjekce i projekce životní síly, resp. také imaginovaných živlů, 
jakož i emise imaginovaných astrálních elementálů a vlastního astrálního těla, 
které je k fyzickému tělu poutáno právě v oblasti sluneční pletené. O tomto 
skutečném fenoménu mentální magie se zmiňuji dále. 

Podmínky a nástroje 

Důležitou složkou magických operací je užívání magických nástrojů. Ty si 
má operatér, pokud možno, zhotovit sám, nebo je musí zakoupit jako nové 
a používat jen k účelu magických prací. Každý nástroj musí být za vhodných 
astrologických korespondencí magicky posvěcen. 

K magickým nástrojům patří zejména: 
- Magický meč: je to důležitý obranný nástroj, jehož hrot rozptyluje kon-

centrované astrální světlo, projevující se např. jako přízrak, tj. dezaktivu-
je a ničí nežádoucí astrální bytost, jejíž chování se vymklo kontrole 
operatéra. Používá se v krajním případě. Jeho čepel musí být izolována 
tím, že je zasazena do dřeva, nebo je jeho jílec zhotoven z izolační hmo-
ty. Čepel se zhotovuje z kovu a je opatřena určitými signaturami. 

- Magická hůlka: je naopak nástrojem zhušťování apolarizace astrálního 
světla. Zhotovuje se obvykle z lískového dřeva, jsou na ni navlečeny 
prstence ze sedmi planetárních kovů, na obou koncích jsou upevněny 
kuličky a je rovněž opatřena určitými signaturami. 

- Magický nůž: slouží k provedení krvavé oběti, zhotovuje se z oceli a je 
opatřen určitými signaturami. 

Dalšími nástroji jsou: lampa s vyměnitelnými skly (při různých operacích se 
používají skla barev odpovídajících příslušné planetární korespondenci); kadi-
delnice nebo pánvička na pálení magických kuřidel; svíce a další předměty. 

Rituální ustrojení operatéra při evokacích: operatér je oblečen do čistého 
spodního prádla, které používá jen k obřadům, na ně navléká kutnu s kapuci, 
její barva je určována povahou operace (nekromantické operace se provádějí 
v černé kutně, theurgické v bílé); na nohou má bílé sandály určené rovněž jen 
k obřadům. Na prsou má připevněn pentagram nakreslený rumělkou na bílém 
plátaě nebo pergamenu (pentagram má být zavěšen tak, aby pokrýval krajinu 
solárního plexu a jeho velikost odpovídá asi rozměru dlaně. Kutna je přepásá-
na šňůrou téže barvy; kapuce se na obličej stahuje jen zcela výjimečně. Hlava 
zůstává nepokryta, na čele může být při zvláštních operacích upevněn věnec 
z ratolestí či jmelí. 



Obětiny jsou podstatnou částí operace 
a jejich klasickou formou je krev obětní-
ho zvířete, jímž je obvykle holub či ho-
lubice. Krev byla vylévána proříznutím 
hrdla oběti a nechávala se stékat do čtyř 
stran magického kruhu, nebo do rozžha-
veného kuřidla. Prolitá krev se stává zdro-
jem energie pro materializaci evokované 
bytosti. Avšak magik, který nesleduje 
„černé" cíle nahrazuje krev především 
vůněmi jistých kuřidel a mlékem. Živlo-
vým bytostem bývají nabízeny med a sůl. 
Materializace usnadňují svíce z pravé-
ho včelího vosku a v nekromantických 
operacích pálení magnetovce a jistých 
rostlin. 

Kuřidla jsou další důležitou součás-
tí magických operací, jejichž výsledky 

usnadňuje pálení určitých látek, korespondujících s povahou operace. Látky 
tvořící kuřidlo se obvykle pálí, nebo odpařují. Důležité je kuridlo, které po 
démonologické operaci čistí prostor a ku-
ridlo démony jaksi „nasycující" a tím od-
vracející jejich agresi, které bývá totožné 
s očistným kuřidlem - je to známé „čerto-
vo lejno" (assa foetida). Před zahájením 
všech magických prací dobře poslouží 
pálení plodů jalovce jako kuřidlo očistné. 
Součásti některých kuřidel působí i psy-
chickou excitaci operatéra (durman, blín), 
ale jejich užívání je riskantní a souvisí ob-
vykle s černomagickými operacemi (kro-
mě uvedených také oměj, rulík zlomocný, 
koriandr a další). Kuřidlem par excellence 
je ovšem kadidlo (olibamum - oleum líbá-
ni), na rozdíl od kadidla používaného při 
katolické mši, které je míšeno s benzoem 
a dalšími látkami, mísí mágové kadidlo 
zejména s myrhou. Vynikajícími magic-
kými látkami jsou santalové dřevo a ze-
jména aloe, získávané z rostliny Aloe 
vulgaris a užívané ve formě sušené šťá-
vy. Pro nekromancii se používá Pegalla 
hermala, dnes již těžko dostupná rostlina, 

Magické nástroje: rydlo, pero 
s kalamářem, nádoby na kuřidla 
(podle Šalamounových klíčků). 



vyskytující se zejména na pobřeží Černého moře; často byla používána také 
pověstná mandragora, přesněji sušený kořen této rostliny, který mívá někdy 
podobu lidského těla. Používání kuřidel se označuje jako fumigace. 

Jules Boucher, vynikající francouzský magik, navazující na Papusovu 
školu praktické magie doporučuje následující kuřidla: 

- K dosažení jasnozření: 
kadidlo 20 dílů 
verbena 10 dílů 
stramonium 5 dílů 
belladona 5 dílů 
blín 5 dílů 

- K meditaci: 
santal 10 dílů 
pryskyřice siamského benzoe 10 dílů 
kadidlo 10 dílů 

Jinou vynikající magickou ingrediencí je „magická voda", rosa, která musí 
být sbírána jen za bezvětrných jasných nocí na lukách a posléze filtrována. Za 
středověku se používalo rosy k náboženským ceremoniím očištování osob 
a věcí, které bylo nazýváno lustrací a užitý prostředek byl nazýván „lustrační 
voda". V době mezi novoluním a první čtvrtí Měsíce musí být zásoba rosy 
obnovována. 

Nejdůležitějším magickým nástrojem je ovšem magický kruh, chránící 
operatéra před vampyrickými tendencemi některých kategorií astrálních by-
tostí. Nejjednodušším ochranným kruhem je kruh narýsovaný posvěceným 
magickým mečem, v nekromantických operacích pak kruh vytvořený šňůrou 
pokropenou svěcenou vodou. Složitější kruh se kreslí magicky posvěcenou 
křídou nebo uhlem, nebo může být nakreslen na plátně, které se před operací 
rozloží (v této formě se dnes většinou používá). Někdy se kruh, chránící ma-
gika před astrálními útoky jeho protivníků, které byly vykonávány určitými 
obřady zvláště v noci, vysypával kolem lože magika práškem z magnetovce 
a práškem z dřevěného uhlí (tento prášek vůbec velmi silné absorbuje astrál 
a používá se jako obrany proti očarování). Rituální magický kruh je tvořen 
třemi soustředěnými kruhy, do nichž se vpisují určitá znamení, odpovídající 
době a povaze operace. Kruh má být dostatečně velký, aby operatéru posky-
toval možnost pohybu, jednotlivé kruhy mají asi šířku dlaně. Do prostředního 
kruhu se vpisuje jméno anděla ovládajícího hodinu počátku operace a jeho 
pečeť, jakož i jméno a pečeť anděla ovládajícího den evokace a její místo; 
vnitřní kruh se křížem rozdělí a na východni stranu se vepíše „Alpha", na 
západní „Omega"; do vnitřního kruhu se vepisují čtyři boží jména do čtvrtí 
kruhu označených křížem, ten se vepisuje i mezi tato jména; do vnějšího kru-
hu se vepisují jména andělů vzduchu ovládajicích den evokace. Kruh se při 



Magické kruhy pro velké evokace. 

velkých operacích opisuje čtvercem, do jehož rohů se vepisují pentagramy 
a staví svíce. Dohotovený kruh se na vnější straně pokropí svěcenou vodou. 
Po vstupu do kruhu se operatér postupně obrací ke čtyřem světovým stranám 
a vzývá anděly vládnoucí sedmi planetám, sedmi dnům v týdnu, sedmi ko-
vům a sedmi barvám a potom invokuje anděly vzduchu, vládnoucí dnu opera-
ce. Po vstupu do kruhu jej v místé vstupu operatér magickým mečem uzavírá 
a stejné tak jej uzavírá nahoře, v dostatečné výšce nad svou hlavou. 

Dalším důležitým prostředkem magické evokace jsou pantakly či pečetě 
evokovaných astrálních bytostí, vyjadřujících synteticky jejich charaktery. 
Někteří mágové rozlišují pantakly jako prostředky kondenzovaných ochran-
ných sil a pečetě jako „charaktery" evokovaných bytostí. Zhotovují se rituál-
ně, magicky se posvěcují a jsou obvykle vyhotovována na pergamenu nebo 
na ručním papíru, pantakly též na příslušném planetárním kovu, do něhož jsou 
vrývány. Zhotovují se v době příslušných astrologických korespondencí 
a uchovávají se zabaleny do hedvábí nebo bílého plátna. Od talismanů, které 
„fluida" polarizují, se pantakly liší tím, že obsahují již „fluida" polarizovaná 
(Pierre Piobb), tj. usměrněná k daným účinkům. 

Konečně dalším prostředkem, kterého se někdy v evokacích používá je tzv. 
trojúhelník zjevů. Je to místo, kde se mají zjevovat evokované bytosti. Ty se 
však mohou projevovat i mimo toto určené místo. Nicméné operatér je má 
přinutit, aby svou přítomnost materializovaly a zjevily se v uvedeném trojú-
helníku, který má být dostatečně prostorný. V theurgických operacích se do 
něj vepisuje boží jméno „JHVH" hebrejskými písmeny, v démonologických 
operacích jméno evokovaného démona. 



Magické obrazce ze Šalamounových klíčků: Šalamounův pantakl (nahoře vlevo), 
magický kruh pro posvěcení pantaklu (vpravo nahoře) 

a magický kruh pro velké evokace (dole). 



Pro své osobní potřeby používají magikové též pantakly jednotlivých pla-
netárních sil (inteligencí) a talismany, obvykle ve formě prstenů, zhotovených 
z různých slitin a opatřených značkami podle příslušných zodiakálních kore-
spondencí, tj. pro osobu narozenou v tom kterém astrologickém znamení zví-
řetníku. 

Kuriózní prostředky obsahuje inventář černé magie. Některé z nich vypo-
čítává Eliphas Lévi: svíce z lidského tuku zasazené do svícnů z černého dře-
va, magická vidlice, měděná nádoba obsahující lidskou krev oběti, kuřidlo 
obsahující mimo jiné kafr, storax, aloe smíšené s krví kozla nebo netopýra, 
hřebíky z rakve popraveného, hlavu černé kočky, která byla po pět dnů živena 
lidským masem, netopýra utopeného v lidské krvi, rohy kozla, s nímž soulo-
žila dívka, lebku otcovraha. Pro operaci je pak: „Nutno vyhledat místo osa-
mělé a rozkřičené, jako hřbitov, kde straší zlí duchové, zříceniny, jichž se 
venkované bojí, sklep opuštěného kláštera, místo, kde byla spáchána vražda, 
druidský oltář nebo starý modlářský chrám." K těmto místům je nutno připo-
číst oblíbenou křižovatku cest, kde se odehrávala evokace ďábla a k prostřed-
kům pak zejména neméně oblíbenou ropuchu, která je, podle černé magie, 
vynikajícím nasávačem astrálního světla. V černomagických rituálech bylo 
spojováno prolévání krve obětí se sexuálními orgiemi, čímž bylo k místu ta-
kových operací přivoláváno množství astrálních bytostí a současně vytvářeno 
množství astrálních larev. K tématice černé magie, tohoto pomníku lidské 
zvrhlosti, se ještě vrátíme. 

Za základní magické operace lze pokládat následující - přehled zde podá-
váme s jistým zjednodušením problému: 

- zhotovování talismanů, amuletů a pantaklů - talismanologická magie; 
- magické svěcení a magnetizování, očarovávání; 
- psychurgické operace: 

1. vymisťování astrálního těla a cesty astrálem; 
2. vytváření elementálů (umělých astrálních bytostí k určitému účelu); 
3. evokace démonů personifikujících lidské pudy a vášně; 
4. práce s magickými zrcadly; 

- theurgické operace: 
1. evokace elementárních bytostí (živlových duchů); 
2. evokace božstev a planetárních inteligencí; 
3. vytváření nových egregorů; 

- nekromantické operace: vyvolávání astrálních bytostí zemřelých lidí. 
William G. Gray ve své monografii o magických rituálních metodách (1971) 

chápe rituální činnost v podstatě jako rozhovor duše se symbolem a jako sig-
nály komunikující „inteligentním energiím" určité záměry toho, kdo těchto 
symbolů používá a současně komunikující jeho moc nad nimi, či pokornou 
prosbu o pomoc. Magické rituály, které tvoří rámec všech výše uvedených 



Magické pečetě. 



operací, jsou systémy symbolů, jimiž jsou ovládány bytosti různých sfér astrál-
ní říše. Proto k osobní přípravě magika patří nutně také studium těchto symbo-
lů a charakterů bytostí, jimiž je nutí k projevu a k určitému druhu akce. 

Působí všechny magické rituály skutečně magicky? Zdá se, že určité prak-
tiky očarování mohou působit spíše jako druh sugesce či autosugesce, např. 
proslulé praktiky „smrti vúdú"; jejich oběť umírá, protože ví, že byla očarová-
na a věří, že musí zemřít. Strach vyvolá posléze srdeční kolaps. Jakým me-
chanismem však působí volty, pokud působí? Jde tu o očarování, bez vědomí 
oběti a tato čarodějná praktika se udržuje již staletí, ne-li tisíciletí - je o ní 
zmínka už ve staroegyptských papyrech - a je známa ve všech kulturách, což 
naznačuje, že by tu mohlo jit o povérečnou praktiku, která souvisí s některý-
mi principy magického myšlení. Avšak i taková kouzla, jako bylo obávané 
„kouzlo jehličky", nebo „uzlu", které mělo navodit u muže impotenci a bylo 
velmi obáváno, vysvětluje Pierre de Lancre (1612) démonologicky, ačkoli tu 
šlo o pouhou manipulaci. Čaroděj měl u sebe penis koně nebo vlka a vyčká-
val, až oběť-novomanžel bude na odchodu z kostela, kde byl právě oddán: 
zavolal na něho a když se oběť otočila, udělal na penisu zvířete, který měl 
u sebe, uzel z bílého provázku z kůže, hedvábí nebo nitě. Výše zmíněný dé-
monolog to vysvětluje tím, že to způsobuje zlý démon, který se identifikuje s 
určitou nemocí a který nejprve v muži vzbuzuje sexuální chtíč, aby mu jej 
však znemožnil realizovat a zničil tak i jeho lásku. Zmíněný démonolog vy-
počítává řadu dalších poruch v sexuálních vztazích mezi mužem a ženou, kte-
ré démon způsobuje, ale nevysvětluje, proč k tomu potřebuje čaroděje s právě 
popsanou praktikou. To se pokusili vysvětlit jiní otcové církve tím, že čaroděj 
je vždy ve službách ďábla. 

Osobnost primitivního čaroděje s jeho silnou afektivitou a vírou v účinnost 
praktik, které provádí, ho výrazně disponuje k úspěchu. A proto může být 
primitivní čarodějnictví působivé rovněž prostřednictvím astrálu: primárné tu 
nejde o výklad mechanismů jeho účinnosti, ale o afektogenní přesvědčení 
operatéra a v některých případech i oběti a tedy o indukovanou závislost na 
astrálním světle. K magické způsobilosti existují ovšem i dispozice definova-
né astrologicky: jde zejména o postavení Merkura v radixovém horoskopu 
jedince, přičemž nejdokonalejší způsobilost k vykonávání magie dává Mars 
v konjunkci s Merkurem. Jan Kefer říká ve své „Theurgii magické evokace", 
že: „v magii jsou rozhodující: usměrněná fantazie a psychokinetické předsta-
vy spojené se stejnosměrnými citovými koreláty". Do jisté míry lze tyto před-
poklady získat cvičením. 



magicka evokace 
Úvod 

Vrcholným dílem praktické magie je obřad, jehož smyslem je vytvoření, 
dynamizace a usměrnění astrální bytosti, nebo vyvolání a instrumentalizace 
bytosti v astrálu již existující. První akt by bylo možno nazvat magické tvoření 
(kreace), druhý magická evokace (vyvolávání), ale v jistém smyslu, jak uvidí-
me dále, může druhý z obou uvedených pojmů vyjádřit i význam prvního, 
neboť společným jmenovatelem je činnost zaměřená na astrální substanci. 
Znamená to tedy, že v pojmu evokace může být zahrnuto jak ad hoc vytváření 
astrálního útvaru, tak i stimulace již existující astrální bytosti a usměrnění 
jednoho či druhého k určitému účelu. Základním aktem evokativní magie bylo 
vytvoření „služebního ducha", kterého arabští mágové nazývali „džinem" 
a středověcí mágové „spiritus familiaris". Byla to uměle vytvořená astrální 
bytost vázaná na určitý živý nebo neživý objekt. Z živých objektů to byli kočky 
a psi černé barvy - o Agrippovi von Nettesheim se vyprávělo, že jeho služeb-
ním duchem byl velký černý pes, který ho stále doprovázel a po jeho smrti 
zmizel - z neživých to byly pověstné láhve opatřené magickými pečetěmi. 

Základním předpokladem takové tvůrčí magické práce jako je vytvoření 
umělé astrální bytosti (elementála) je určitá úroveň výcviku osobního magic-
kého já operatéra, k níž náleží zvládnutí živlů, neboť magické tvoření je psy-
chická projekce určité představy, která je současně projekcí jednoho nebo více 
živlů. V takovém případě pak slovo elementál pro označeni tímto způsobem 
vytvořené astrální bytosti již není zcela vhodné, protože tu nejde o čistě men-
tální produkt, ale i o práci s tou kterou elementární kategorií astrálu (ohněm, 
vodou atd. v esoterním smyslu). Jistým nebezpečím pro operatéra, který vy-
tváří v astrálu umělou bytost je, že může být za jistých okolností touto bytostí 
vampyrizován. Proto se musí varovat toho, aby ji nevytvořil podle obrazu 
některé živé nebo zemřelé osoby a aby ji nevhodným způsobem pojmenoval. 
Podle zákona triády, měl by vytvářet bytosti dvě, které by spolu s ním vytvá-
řely vyrovnovážený trigon. Vyrovnovážení se dosahuje astrologickými plane-
tárními korespondencemi, které musí vyjadřovat harmonii mezi operatérovým 
záměrem, astrologicky definovaným např. jako martický nebo merkuriální 
úkol, a dobou magického vytváření obou astrálních bytostí: pro merkuriál-
ní úkoly musí být bytosti tvořeny v hodinách Merkura jako vzájemně na so-
bě závislé polarity. V astrologicky vhodnou dobu musí být po splnění úkolu 
obě bytosti „zhasnuty". Jsou-li určeny k jednorázovému úkolu, „zhasínají" po 
jeho splnění samy. Tyto úkony byly někdy v arabské magii symbolizovány 



zhasínáním lampy, k níž byli služební duchové poutáni. Služebními duchy 
mohli být ovšem i „duchové" v astrálu již existující a ti pak byli vyvoláváni. 
Zejména orientální magie, jak ukazuje její znalec Idries Shah (1956) znala 
celý systém takových „duchů" a způsobů jejich vyvolávání, vázání atd. Před-
stupněm tvoření služebních duchů bylo vytváření tzv. psychogonů, astrálních 
útvarů pasivní povahy, které byly používány k sexuálně magickým prakti-
kám, tomu odpovídaly i fluidální esence, které byly používány k jejich fixaci. 

Nechci zde podávat příručku praktické evokativní magie a už vůbec ne 
návody k morálně pochybným a riskantním operacím, chci zde pouze ukázat, 
čím magie byla a je i za našich dnů, a proto se o určitých tématech pouze 
zmiňuji a snažím se podstatu magické praxe pouze naznačit. Vraťme se však 
k principům tvorby toho, co staří mágové nazývali „spiritus familiaris", slu-
žební duch a o čem vypravuje řada magických legend. Živly mohou být jako 
dynamičtí činitelé promítáni do sféry čistě mentální, kde plní funkci utváření 
magického alter-ega a do sféry astrální jako druhy elementálů. Mentálně se ve 
stavu hluboké koncentrace vytváří nejprve představa určitého tvaru, která se 
„vyplňuje" imaginací příslušného živlu a posléze se poutá k určitému před-
mětu, např. figurce či jinému objektu a fixuje se zde použitím fluidického 
kondenzátoru, jímž je objekt impregnován, např. tresti z odvaru heřmánku či 
pelyňku. Vytvořený útvar má být rituálně pojmenován a má mu být uložen, 
tj. magicky dekretován, daný úkol. Proslulý opavský magik František Bar-
don, který rozlišuje mentální a astrální útvary, resp. bytosti, popsal podrobně 
různé metody vytváření služebních duchů, které nazývá elementáry, protože 
jsou naplňováni živlovými silami („Brána k opravdovému zasvěcení", 1992, 
str. 117 a násl.). 

Vraťme se nyní k pojetí magické evokace vůbec. Jde při ní o vyvolávání, 
resp. vytváření určitých transcendentních a transcendentálních sil - ze sil tran-
scendentálního subjektu jsou generovány síly transcendentních, tj. v našem 
případě operací generovaných astrálních, bytostí - prostředky ceremoniální 
(rituální) magie, za určitých vnějších i vnitřních podmínek. Rituál, tj. přesně 
vymezené kroky dané operace, hraje v magii podstatnou úlohu několikerého 
druhu. Především jde o postup opakující se již celá staletí, který jako takový 
je sám dynamickým činitelem, neboť má již svou astrální reprezentaci. Kromě 
toho jsou v něm obsaženy již důležité příslušné korespondence vyjádřené 
barvami, vůněmi a dalšími prvky. Provádění rituálu dynamizuje vlastní ima-
ginaci a vůli operatéra. A konečně, rituál obsahuje slovní formule, které mají 
v astrálu tvořivé účinky. Určité rituály a s nimi spojené slovní formule si může 
operatér připravit sám, vykonává-li nekromantickou operaci zaměřenou na 
bytost, kterou dobře zná, neboť použije v rituálu a formulích tyto znalosti a tím 
její astrální fantom „přitahuje" do sféry pozemského světa. Produkt evokace, 
zjev evokované bytosti, je kritiky magie pokládán za pouhou halucinaci, lidé, 
kteří se evokacemi zabývali však zjevy, které vyvolali, pokládají za skutečné 



v konvenčním slova smyslu, tj. za materializované zjevy, které mohou mít 
různé stupně vnímatelné určitosti, od mlhavých útvarů až po plazmaticky for-
mované bytosti, tj. postavy tvořené jakousi mlhovinou namodralé barvy s více 
či méně výraznými tvary a zjevnými detaily. Někdy používají astrální bytosti 
ke své materializaci v průběhu evokace kouře z kuřidla, které je při ni použí-
váno. Síla materializace je úměrná energii oběti, která je přinášena. V černo-
magických operacích je obvykle vázána na krev, v theurgických na vůně 
květin nebo určitých ingrediencí. Eliphas Lévi popisuje vlastní „evokaci fan-
tomu božského Apollonia z Tyany", charakterizuje její průběh takto: „Svět-
nice připravená k evokaci byla v malé věžičce; byla tu zavěšena čtyři dutá 
zrcadla a zřízen jakýsi oltář, jehož spodní část z bílého mramoru byla ověšena 
řetězem z magnetovaného železa. Na bílém mramoru bylo vyryto a vyzlaceno 
znamení pentagramu a totéž bylo nakresleno různými barvami na bílé a nové 
beránčí kůži, prostřené na oltáři. Ve středu mramorového stolu byla malá 
měděná pánev s uhlím ze dřeva vavřínového, jiná pánev stála přede mnou na 
třínožce. Byl jsem oblečen bílou řízou, dosti podobnou řízám našich katolic-
kých kněží, ale širší a delší, a na hlavě jsem měl věnec z listí vrbiny provinutý 
zlatým řetězem. V jedné ruce držel jsem nový meč a v druhé rituál. Zapálil 
jsem potřebnými a připravenými látkami oba ohně a počal rituální invokace, 
nejprve tiše, pak zdvihaje a zesiluje hlas. Kouř ustal, plamen dával chvěti se 
všem předmětům, jež osvětloval, pak uhasnul. Kouř zdvihal se přímo z mra-
morového oltáře; zdálo se mi, že cítím zemětřesení; v uších mi znělo, srdce 
bilo prudce. Vhodil jsem znovu několik ratolestí a vůní na pánve, a když pla-
men zaplál, viděl jsem zřetelně před oltářem postavu muže větší než přiroze-
nou, jež se rozkládala a mizela. Počal jsem znovu svá zaříkání a postavil jsem 
se do kruhu, jejž jsem byl předem nakreslil mezi oltářem a třínožkou; tu jsem 
viděl, jak se půda zrcadla, jež byla přede mnou, za oltářem, pomalu vyjasňuje 
a rýsoval se tam modravý tvar vzrůstaje a zdaje se pomalu blížiti. Zavřev oči, 
zavolal jsem třikráte Apollonia; a když jsem oči otevřel, stál přede mnou muž, 
úplně zahalený jakýmsi rubášem, jenž se mi zdál spíše šedým než bílým; jeho 
tvář byla hubená, smutná a bezvousá, což neodpovídalo právě představě, kte-
rou jsem si o Apolloniovi učinil. Měl jsem pocit neobyčejného chladu a když 
jsem otevřel ústa, abych se přeludu optal, nemohl jsem vypravit slova; vložil 
jsem tudíž ruku na znamení pentagramu a namířil jsem na fantom hrot meče, 
poroučeje mu v myšlenkách tímto znamením, aby mne neděsil, ale uposlechl. 
Tu stala se postava nejasnější a náhle zmizela. Poručil jsem mu vrátit se; tu 
jsem pocítil jak kolem mne přešlo cosi jako vánek a co se dotklo ruky, ve 
které jsem držel meč; ihned mi paže strnula až po rameno. Domníval jsem se, 
že tento meč urážel ducha a zarazil jsem jej proto hrotem do kruhu vedle sebe. 
Lidská postava zjevila se okamžité, ale cítil jsem v údech takové oslabení 
a zmáhala mne tak naprostá skleslost, že jsem učinil dva kroky, abych se po-
sadil. Sotva jsem usedl, upadl jsem do hluboké dřímoty plné snů, z nichž mi 
zbyla po probuzení jen matná a zmatená vzpomínka." Eliphas Lévi konal 



evokaci této starobylé historické postavy dlouho silné uctívané, aby jí polo-
žil určitou otázku: „Postava ke mně vůbec nepromluvila, ale zdálo se mi, že 
otázky, jež jsem jí měl předložit, rozluštily se samy v mém duchu," uzavírá 
Eliphas Lévi své líčení, které podal ve svém „Dogmatu a rituálu vysoké ma-
gie". To byl příklad nekromantické evokace, v němž shledáváme základní 
prvky jejího instrumentária i jejího rituálu. 

V prosinci roku 1909 se alžírskou pouští vlekli dva muži s tlumoky, v nichž 
kromě trochy vody a jídla a velkého starého revolveru nesli též věci potřebné 
k démonologické evokaci. Byli to Aleister Crowley a jeho přítel a žák Victor 
Neuburg. V noční poušti chtěli evokovat démona Choronzona, jímž přichází 
na svět mnohé pohromy. Podle předpisu „Lemegetonu" narýsovali v písku 
na příhodném místě ochranný magický kruh a vně tohoto kruhu trojúhel-
ník zjevů, do něhož vepsali jméno démona a v každém jeho rohu pak slabiky 
MI/CA/EL (Michael). Pak prořízli hrdlo bílého holuba a jeho krev nechali 
vtéci do písku ve třech rozích trojúhelníku zjevů. Neuburg zaujal místo v ma-
gickém kruhu, Crowley se usadil v trojúhelníku zjevů, což byla krajní neopa-
trnost. Oba muži byli oděni do černé tuniky s kápí, v níž byly otvory pro oči. 
Neuburg začal číst magické citace a přešel posléze k silnému zaklínání podle 
Grimoáru papeže Honoria. Crowley držel v ruce topas sloužící jako magické 
zrcadlo. Náhle „v hloubce kamene" uviděl zjev démona a vykřikl proto něko-
lik slov mocného zaklínání: „Zazas, Zazas, Nasatanada, Zazas!" Démon začal 
tropit hluk a řádit a představil se zaklínačům, mimo jiné, slovy: „Ode mne 
pochází lepra a neštovice a mor a rakovina a cholera a padoucnice" - Choron-
zon je ve skutečnosti „mistr formy", démon, který podle Johna Dee „střeží 
velké dveře neznámého universa". Crowley se zabýval evokací „aethyrů", na 
sebe navazujících bran transcendentního poznání, z nichž každá je střežena 
démonem určitého charakteru. Poznal tuto cestu magie když studoval Deeovy 
„magické deníky" uložené v Britském muzeu v Londýně. Ve skutečnosti, jak 
o tom svědčí Crowleyovy zápisky, které pořídil pod jménem Perdurabo, je 
evokace „aethyrů" sestupem do hlubin vlastního nevědomí a evokovaní dé-
moni jsou personifikací jeho určitých obsahů. Jeden z posledních „aethyrů", 
kterého evokoval pomocí křišťálové koule, se zjevil v podobě lva, který je 
jedním ze symbolů nevědomí. V alžírské poušti se oba, Crowley a Neuburg, 
věnovali evokaci „aethyrů" a desátý „aethyr" zvaný ZAX, byl střežen démo-
nem Choronzonem, kterého, jak bylo naznačeno výše, popsal už Dee pro-
střednictvím vize svého média Kelleye. Crowley tedy zaujal v trojúhelníku 
zjevů hata-jógickou pozici „blesku" a Neuburg začal číst vstupní formuli. 
Crowleyova pozice na daném místě byla šílenstvím a jeho životopisec John 
Symonds k tomu poznamenává, že se uvádí, že „na základě tohoto slabomy-
slného způsobu jednání bylo způsobeno, že Crowley byl po zbytek svého 
života posednut démonem Choronzonem", ale nesdílí tento názor. Poté, co 
Neuburg reagoval na řádění Choronzona tim, že provedl rituál ochrany a pou-
tání a posléze pak s pomocí penta- a hexagramu evokoval archanděly -



ochránce magického kruhu, mél Crowley údajně pocit jakéhosi pročištění at-
mosféry. Crowley nahlížeje do svého topasu nepozoroval zpočátku nic, když 
tu náhle se „duch propasti" objevil - slova „Zazas, Zazas..." atd. jsou slova 
otevírající tuto „bránu propasti" a když byla vyslovena, strašlivý zjev Cho-
ronzona byl v té chvíli nepopsatelný, ale stále ještě byl situován v topasu. 
K evokatérovi promluvil také takto: „Jsem pánem forem, ze mne vycházejí 
všechny formy," napodobuje Crowleyho hlas. Neuburg mezitím měl následu-
jící vize: viděl, že v trojúhelníku zjevů již není jeho přítel Crowley, ale mladá 
překrásná žena, vyhlížející jako kurtizána, do které se kdysi v Paříži zamilo-
val. Ta se ho nyní jala lákat k sobě, ale Neuburg vědom si nutnosti neopouštět 
za žádných okolností magický ochranný kruh, zůstal na svém místě. Náhle 
zazněl divoký výsměch a v trojúhelníku se objevil Choronzon. Neuburg jej 
vyzval, aby pokračoval ve své řeči a Choronzon pokračoval. „Neexistuje Cho-
ronzon, existuje pouze Crowley, který, tak říkajíc, přijal formu Choronzona," 
píše Symonds. V Crowleyho podobě se nyní Choronzon přiblížil k magické-
mu kruhu a prosil Neuburga o „kapku vody z pramenů ráje," ale Neuburg 
odmítl a nutil démona, aby pokračoval ve své řeči. Choronzon pak, mimo 
jiné, říká. „Vyvrhnu svá slova a ty je budeš zvažovat a zapíšeš je jako volání 
aethyra, jako by to byla veliká tajemství magie. Ale nebudou ničím jiným, 
než mými pózami." Interakce mezi Choronzonem a Neuburgem, který krotí 
jeho divokost silou znamení pentagramu a božích jmen pokračuje, až konečně 
Choronzon využije nepozornosti operatéra a v místě, kde je kruh porušen me-
zitím navátým pískem, vnikne do kruhu. Mrští Neuburgem o zem a pokouší 
se mu drápy roztrhnout hrdlo. Neuburg volá boží jména a namíří na démona 
magický meč, kterým ho posléze zahání do trojúhelníku zjevů. Zde se však 
Choronzon podruhé mění v krásnou ženu a pokouší se Neuburga vylákat 
z kruhu, ten však zatím obnovil porušený kruh a lsti démona nepodlehl. Život-
ní energie, kterou démon pro svůj projev čerpal z krve oběti je však již téměř 
vyčerpána a démon mizí. Oba, Crowley a Neuburg, pak zapálili oheň, aby 
pomoci jistých kuřidel vyčistili místo evokace a pouštní písek pomalu zakrý-
val narýsovaný kruh a trojúhelník. Crowley později uváděl, že stoje celou 
dobu interakce Choronzona a Neuburga stranou, pozoroval proměny Choron-
zona v krásnou ženu, moudrého muže, vinoucího se hada i ve svou vlastní 
podobu. 

Ponechávám nyní bez komentáře na čtenáři samém, aby si učinil úsudek 
o tomto líčení. Je to pouhá smyšlenka či halucinace, či se to odehrálo, jak 
říkáme, skutečně, jak tomu věří pravověrní okultisté? Američtí parapsycholo-
gové studovali před léty případ člověka, který byl údajně s to materializovat 
své představy tak, že mohly být snímány fotograficky kamerou zaměřenou na 
jeho čelo. Jmenoval se Ted Serios a byla s ním vykonána řada úspěšných 
pokusů. Na přísně kontrolovaném nepoužitém filmu se po takové expozici 
objevovaly více či méně jasné zřetelné obrazy různých objektů. Je skutečnost 



magických zjevů také materializací představ, nebo tu náhle proniká do vědo-
mí operatéra skutečně vnímaná bytost, nebo je to jen přelud? 

Novodobý německý evokatér démonů Josef Důrr (1926) podává ve své 
knize „Experimentální démonologie" popis několika experimentů, které sám 
provedl a v úvodu ke své knize píše: „Zcela proti mému očekávání, neboť 
jsem mél velkou nedůvěru a silné pochybnosti, docílili jsme překvapující 
výsledky" - má na mysli evokace, které podnikl spolu se svým přítelem 
a dodává: „Ale vždy jsem kolísal mezi vírou a pochybnostmi. Z jedné strany 
jsem měl dost důkazů o skutečnosti prožitého, z druhé strany jsem je pova-
žoval za možný, i když zcela komplikovaný klam." Sám jsem měl možnost 
hovořit s několika lidmi, kteří provedli magické evokace. Jedním z nich byl 
starý houslařský mistr K. D., jiným renomovaný přírodovědec S. B., dalším 
opět byl prostý sedlák: všichni dosáhli zjevů a byli přesvědčeni o jejich reál-
nosti. Byli obětmi sebeklamu? Mnohé nasvědčuje tomu, že operatér vnímá 
posléze to, co vyvolává, ale o substancialitě vnímaného obrazu nelze říci nic 
spolehlivého. Odbýt to všechno poukazem na to, že jde o halucinace může 
být v některých případech správné, ale platí-li to pro výklad těchto zjevů vů-
bec je sporné. 

Klasická forma magické evokace se opírá o několik důležitých axiomů, 
které zde nyní uvedeme: 

- Cílem evokace je vytvoření magické bytosti, nebo spojení s magickou 
bytostí již existující, aby bylo dosaženo určitých účinků. 

- Magickou operaci provádí operatér sám, ve spojení s pomocníky tak, 
aby celkový počet účastníků byl lichý, nebo prostřednictvím média, kte-
ré může používat nějakého druhu magického zrcadla. 

- Magická operace se provádí ve volné přírodě, na vhodném opuštěném 
místě, kde je pravděpodobné, že její průběh nebude narušován, nebo se 
provádi ve vhodné místnosti nebo magické oratoři. 

- Magická operace se provádí vždy tak, že její účastníci stojí v ochranném 
magickém kruhu: v průběhu operace nemá být kruh za žádných okolnos-
tí opouštěn; je-li operace ukončena odesláním evokované bytosti a očist-
ným vykouřením prostoru kde byla vykonána, je dovoleno opustit kruh 
až po dvou minutách. 

- Vlastní operaci předchází příprava několikerého druhu: 1. mentální pří-
prava operatéra, případně dalších účastníků; 2. osobní příprava účastní-
ků prováděná těsně před operací, která spočívá hlavně v osobním 
očišťování a 3. příprava vlastní operace (magického kruhu, kuřidel, pan-
taklů, obétin atd.). 

- Operace se provádí v astrologicky vhodné zvolené době, která korespon-
duje s povahou operace a podporuje tak její účinky v astrální sféře. 

- Vlastní operace magické evokace probíhá v následujících sekvencích: 
zhotovení nebo položení magického kruhu, vstup do kruhu a jeho 



uzavření, „zaklínání", fixace zjevu a jeho ovládnutí, uložení úkolu, ode-
sláni zjevu, bezpečnostní vyčištěni prostoru kuřidlem, výstup z kruhu 
a jeho zrušeni. 

- Výše uvedené operace a některé další úkony mají přísně rituální povahu, 
takže na jejich provedení nesmí být nic měněno; výjimku tvoří operace 
nekromantické a některé operace theurgické. 

- Předmětem operace je obvykle vyvolání („citace") astrální bytosti, nebo 
její vytvoření. 

Evokaci provádí vždy jen jedna osoba. Je-li jich přítomno více, ostatní pou-
ze asistují (udržují např. oheň v kuřidle, střeží meč atd.). V kruhu může být 
přítomen pes nebo kočka jako detektory přítomnosti astrální bytosti. 

Vývoj magických technik postupoval od všeobecné závazných rituálních 
postupů k individuálně komponovaným dramatizacím. Rituální postupy jsou 
posilovány vztahem k příslušným egregorům; dramatizace objektu evokace je 
zesilována excitačními účinky dramatizace na psychiku účastníků; dramatiza-
ce může být spojována s hudbou, jejich scénář a verbální obsah si vytváří 
operatér, případně se spolupracovníky, sám a je vhodné, aby celá dramatizace 
byla pojata esteticky. Takovým způsobem, s použitím hudby, tance a recitace, 
byly dramatizovány kulty prastarých božstev, symbolizujících různá tajem-
ství života, různé astrální egregory atd. Rozsah předmětu evokace je široký, 
ale z názvu předmětu není vždy laikovi zcela jasné, co vyjadřuje. Ve starých 
učebnicích magie se např. hovoří o evokaci planetárních inteligencí nebo pla-
netárních božstev apod. V daném případě jde v podstatě o evokaci egregorů 
vytvořených prastarými assyrsko-babylónskými planetárními kulty, které 
jsou symbolizovány planetárními génii. Velmi specifický, ale snad nejdůleži-
téjší předmět magické evokace podává Abramelinova kniha o posvátné ma-
gii, se kterou intenzivně pracoval Crowley v Boleskine. Předmět této evokace 
je označován jako „strážný anděl", což je ve skutečnosti génius evokatéra, 
který je ovšem uložen v hloubce jeho kolektivního nevědomí a zatěžuje jeho 
magické alter-ego silami „sedmi pekelných knížat", tj. sedmi fylogeneticky 
preformovanými sklony, které musí operatér personifikovat a „povolat na 
svět", aby se s nimi konfrontoval a dosáhl vnitřní harmonie. Proto je to způ-
sob magické činnosti, která, jak se vyjadřuje Crowley, není ani černou, ani 
bílou magií. Pracuje se zde s magickými čtverci v podmínkách podstatně jed-
nodušších, než předpisují rituály středověké klasické magie. Provedení této 
evokace patří však k nejriskantnéjším operacím magie, neboť operatér tu uvol-
ňuje animální složky svého alter-ega, které „spí" na dně jeho nevědomí a jsou 
nyní probuzeny a manifestují se jako nestvůrné útvary, neboť jsou to mocnosti 
vskutku pekelné, mocnosti pekla, které je v operatérovi samém. Německé 
vydání Abramelinovy knihy, vyšlé pod názvem Abraham vom Worms „Das 
Buch der wahren Praktik in der gottlichen Magie" roku 1988 doprovodil za-
svěceným komentářem antropolog Jůrgen von Ins, který podstatu operací 



směřujících k evokaci „strážného anděla" vyjadřuje takto: „Tam, kde theur-
gický ritus v Abrahamově smyslu probíhá úspěšně, uvolňuje zpočátku stavy, 
které by terapeut označil jako psychózy. Magik provokuje symptomy, jaké 
spontánně vystupují u psychiatrických pacientů." Tento poznatek doplňuje 
citovaný antropolog ukázkou z deníku muže, který byl „navštěvován démo-
ny" a který je otištěn v dodatku citovaného vydání knihy Abrahama z Worm-
su. Mimo jiné zde postižený líčí démonické tvary, které se před ním vynořo-
valy: „Útvary se jeví být přehnanou personifikací malých nejmenších chyb, 
které jsem sám učinil (aniž bych si z toho činil výčitky) zcela nevinné ne-
pozornosti v hygienickém, etickém, morálním vztahu, ano, rovněž často zpi-
tvoření čistě fyziologických procesů; např. když jsem u stolu pociťoval chuť 
nějakého pokrmu příjemně, pak týž večer (kdy už pokrmy byly stráveny), 
mohl se jako echo tohoto pocitu přihlásit démon ve tvaru žravého, chtivého 
člověka-zvířete s velkou hubou, chlípnými tlustými rudými rty, tlustým bři-
chem, obrovské velikosti... Také když jsem se velmi unaven posadil a oddal 
se odpočinku, vyvstal tomuto pocitu odpovídající démon... Výtky mého okolí, 
že tyto věci jsou jen moje představy, jsem nemohl akceptovat; nemohl jsem 
najít nic příbuzného mezi představami a mými vjemy, ani dnes ne. Při před-
stavách se mi stávalo, jako by vůbec nebyly v prostoru, zůstávaly jako matné 
obrazy v mém mozku nebo za očima, zatímco při mých vjemech jsem proží-
val vnější svět... Vše, co obsahoval, byla pro mne skutečnost, formy plné živo-
ta." Postižený „vnímal" také podivné hlasy, zvuky a hřmot. Jakékoli úsilí 
odvrátit od těchto zjevů pozornost bylo bezvýsledné. Později se postižený, 
který se nikdy magií prakticky nezabýval, četl jen trochu spiritistické literatu-
ry, těchto vizí zbavil. Jůrg von Ins komentuje tento případ takto: „Jako theurg 
ve smyslu Abrahama (rozumí se jím autor knihy o magii, pozn. M.N.) provo-
kuje také uvedený pacient sám symptomy své poruchy... Elementární otázka, 
která se vnucuje, když dnes čteme Abrahamovu „Knihu pravé praktiky", se 
nechá formulovat takto: Jak se může moderní člověk, který vyrostl pod vli-
vem sekularizované kultury, oddat spolehlivé víře v Boha, anděly a démo-
ny?" Autorovi téchto slov se zdá být taková víra asi příliš iracionální, ale stej-
ně iracionální je život člověka této doby a její společnosti vůbec a nic na tom 
nemění pokusy o racionalizaci pověr našeho každodenního života, politických 
frází atd. V životě společnosti současné doby je více iracionálního, než jsme 
často ochotni připustit a stále více odporně ďábelského. 

Jak je patrno z dosud uvedeného je podstatou magické evokace - pojem 
magické operace má širší význam, neboť evokace je jedním z více druhů 
magické operace - dramatizace určitého tématu, dynamizující na jedné straně 
transcendentální magikovo alter-ego a na druhé straně stimulující astrální 
útvary, nebo astrální světlo k formování určitých útvarů, nebo provokující 
vystoupení útvarů již existujících. Vývoj magických technik evokace směřo-
val od všeobecně závazných dramatizací, jejich dynamické účinky byly ze-
silovány astrálními egregory, vytvořenými staletími opakovanými postupy, 



Scéna z Crowleyovy „ magické dramatizace ". 

k dramatizacím individuálním, do nichž byly zaváděny nové prvky, zejména 
hudba a tanec, zpěv a recitace. Jejich scénář si spolu s verbálním obsahem 
vytváří operatér sám na základě studia bytosti, která má být evokována. Jak 
jsem už podotkl, bytosti jsou zde různá božstva a tyto dramatizace posílené 
sexuálně magickými praktikami byly charakteristickými pro určité fáze čin-
nosti A. Crowleyho, který evokoval řadu prastarých božstev, symbolizujících 
různé transcendentní „bytosti", tj. egregory vytvořené dlouhodobými kulty. 

Gérard Aumont (což je jeden z pseudonymů A. Crowleyho) rozlišoval ná-
sledující „školy magie", které nazval žlutou, černou a bílou magií, podle hlav-
ních kulturních proudů, které se v magii uplatňují. Opíral se přitom údajně 
o určitý „mystický dokument" obsahující „řadu vizí, v nichž bylo slyšet hlasy 
různých inteligencí" a o tezi, že „každý proces v přírodě, ať už je pravý nebo 
falešný, má spirituální význam" a že „tento a jen tento význam to je, co má 
pro iniciovaného nějakou filosofickou hodnotu". V tomto smyslu znamenají 
tyto školy magie návrat k jejím staroegyptským pramenům a chápou tuto 
„prastarou vědu" jako druh transcendentálního poznání. Aumont-Crowley 
z dokumentu cituje: „A první z adeptů pokryl svůj stud rouchem, v němž šel 
zpět a stal se bílým. A druhý z adeptů pokryl svůj stud rouchem, s nímž šel ke 
straně a stal se žlutým. A třetí z adeptů se posmíval své nahotě, šel dopředu 



a stal se černým. A to jsou tři velké školy magie, které jsou také třemi mudrci, 
kteří cestovali do Betléma." Klasickým zdrojem školy žluté magie je kniha 
Tao-te-king, zostřující „nevědomou nečinnost". Černá škola magie, která ne-
smí být v žádném případě zaměňována s černou magií, vychází z ideje utrpení 
a hříchu a filosofové této školy se ptali po příčinách tohoto utrpení a blížíce se 
ve své odpovědi buddhismu, zdůrazňovali, že původem utrpení je nevědo-
most. Je to pozice blízká konvenčnímu náboženství, směřující ke zničení ilu-
ze zla a je to pozice tantrických kultů; s pomocí určitých magických ritů lze 
nejen ujít neštěstí, ale i dosáhnout pozitivního blaha. Bílá škola magie učí, že 
existují prostředky, jimiž lze „univerzálním strastem sejmout masku": tak 
tomu bylo v Isidiných iniciačních ritech v pradávné zemi Khemi (starém 
Egyptě), kde byl neofyt nucen políbit zadek mendézského kozla, aby poznal, 
že líbal cudné rty panenské kněžky, na jejímž oltáři stojí napsáno, že nikdo 
neodhalil její závoj. Tyto tři školy magie - čínská, indická a egyptská - jsou 
tedy reprezentovány uvedenými magickými prakulturami a naznačují tři růz-
né způsoby transcendence, vystoupení vzhůru nad tento svět plný utrpení. 
Chybí tu ovšem tradice magických kultur dalších, zejména jihoamerických. 
Iniciant „bílé školy magie" získává prostředek jak vše proměnit v radost, a to 
je podle Aumonta-Crowleyho cesta západní magie, jejíž ideu vyjádřil nejvý-
razněji už filosof F. Nietzsche a ovšem Crowley sám ve svých „posvátných 
knihách Thelemy". Jde tu ovšem o „radost" duchovní, která je transformova-
nou slastí sexuální: v elementárních erupcích lidské fyziologie je „protohvěz-
da" lidské duchovnosti. Mnozí současní okultisté považují za pokračování 
posvátné magie staroegyptské, odvolávajíce se na některé sexuální symboly 
starověkých mystérií, zvi. ophitické kulty (hadí kulty), jiní to naopak poklá-
dají za zvrhlou magii. Nicméně, jak sám Aumont-Crowley přiznává, tato 
„mužská magie" má blíže „mužskému islámu", než křesťanství. Adepti bílé 
školy magie byli organizováni v kroužcích rosekruciánů a ačkoli své metody 
důkladně utajovali, jejich podstata zůstala zachována vyzrazením, soudí 
Aumont, který Crowleyho, tedy sebe sama, prohlašuje za nejvyššího předsta-
vitele této „bílé školy magie", neboť jejím nejvyšším zákonem je, podle něho, 
zákon Thelemy: „Čiň, co chceš!" 

Zos-kia 
Jedním z nej významnějších představitelů novodobé magie je, vedle Aleistra 

Crowleyho, anglický grafik a malíř Austin Osman Spáre, který se od své 
„druhé matky", jak sám nazýval ženu, která jej zasvětila do čarodějnictví, 
naučil „formulím sabbatu". Byla to paní Petersonová, která byla příslušnicí 
prastarého kultu čarodějnic, který byl jakousi tajnou ženskou organizací 
a historicky navazoval na tradice kultu Velké Matky. Spareova magie, kte-
rou sám označoval jako kult Zos-Kia (Zos = komplex smyslových zkušeností; 



Kia = stav osvobození se od všech 
omezení smyslové zkušenosti), 
je jednou z nejvýraznějších ma-
gických cest k rozšířenému vě-
domí, tj. k transcendenci osob-
nosti. Symbolem slova „Zos" je 
ruka, symbolem slova „Kia" je oko 
a oba tyto symboly vyjadřují pro-
tiklady spoutané a volné, osvo-
bozené smyslovosti. Ta spočívá 
v oživení vývojových prastruktur 
osobnosti metodou, která údajně 
sahá až k dračím kultům starého 
Egypta a k praktikám africké-
ho vúdú. Svobodná smyslovost, 
tj. osvobozené smyslové zážitky 
zbavené konvence a zejména kon-
venčních zábran se vztahují ovšem 
především k sexu, který Spáre po- Austin Osman Spáre. 
važuje za prototyp transcendentál-
ního zážitku, protože je spojen s božským plozením. Základními prvky tohoto 
sexuálního prazážitku jsou dotýkání a vize, jeho objektem u operátora-muže je 
„prapůvodní žena" či archetypické ženství (anima); všechny konkrétní fyzické 
ženy poskytují jen fragmenty tohoto prazážitku. 

Podle K.M. Jungkurtha (1988), který Spareovu magii analyzoval, byl tento 
velký extatik s to oživovat různé útvary „erotizované psyche". Svědek Ken-
neth Grant, velmistr amerického O. T. O. a Crowleyho žák uvádí, že Spáre 
namaloval na kartu bílého papíru sigilium, mumlal čarodějnou formuli a ve 
velkém studeném sklepě, kde se to odehrávalo, se začala šířit nazelenalá mlha, 
která se v určitém místě zhušťovala; ve středu zhuštěné masy se pak vytvořily 
dvě skvrny podobné očím z hořící lávy. Spareova „pansexuální magie", jak 
naznačuje Jungkurth, byla v tomto smyslu ztělesněním jeho snů, realizací sab-
batu či „materializací" přání na základě jisté magické formule. Také Crowley 
magicky pracoval se stimulací animy (archetypického ženství psychicky 
reprezentovaného kombinací pocitů a představ vázaných na sexuální prazá-
žitky, které mají bazální a univerzální povahu). Symbolem této jeho transcen-
dentální sexuality, jím tak horečně hledaného prazážitku, byla „šarlatová 
žena" či „babylónští děvka" A. Crowleyho. Žena je tu ovšem redukována na 
svou sexuální funkci, není to také „sorror mystica" (mystická sestra muže), 
ale jen Circe (Kirké), Hekaté atd. 

Spáre ve své praxi uplatňoval několik prvků, spojených s „atavistickou 
nostalgií" a s cílem znovu prožít „prapůvodní ženu". Východiskem byla 



Kresba A.O. Sparea. 

„abeceda přání", jejíž elementy představuji složky „sexuálního vědomí" 
a skládají formuli přání po „původní ženě", která je tu, jak výše uvedeno, 
redukována na sexuální objekt. Přání je pak aktivizováno ve zvláštním 
psychofyzickém stavu, který vytváří „velký magický potenciál" a který Ida 
Nelidoffová nazvala „eroto-komatózní luciditou". Tohoto stavu je dosahová-
no „exkluzivní sexuální stimulací", jíž předcházejí půsty, kterou obstarávají 
„asistentky" a která vede posléze k vyvolání stavu zvláštní vyčerpanosti, kte-
rý je podoben komatu a v němž se otevírá cesta k „děvče pekel", stimulací 
provázenou ovšem tvorbou sukkubických astrálních útvarů a otevírající sou-
časně „bránu" určitého pravěkého kultu, který byl vizualizován. Umožňuje 
jakousi přízračnou fyzickou účast na tomto kultu a je tak jakýmsi návratem 



k atavistickým zkušenostem. Spáre pracoval s vědomou fixací sigilia v průbě-
hu sexuálního spojení zvaného „karezza", vyznačujícího se pohybovou inak-
tivitou obou partnerů, ale s immisí penisu a oddalováním orgasmu. V určitém 
okamžiku musí být vědomí sigilia opuštěno, a to je „okamžik síly", v němž se 
uskutečňuje operatérovo přání ve formě pasivního dosažení prazážitku; aktiv-
ní formou je vytvoření astrální sukkuby „imperativní formulací" v okamžiku 
orgasmu, který je v tomto případě podmínkou výše uvedené sexuální interak-
ce. Sexuální cestou dynamizovaný imperativ se „materializuje" a vytvořená 
sukkuba je upoutána na určité místo a může být pak již evokována určitou 
magickou formulí. Spáre nazýval sukkuby „stínovými ženami" a považoval 
styk s nimi za prostředek rozšiřování vědomí do oblasti atavistických prazá-
žitků. Tento druh magie, který mnozí shledají - a vcelku právem - za proble-
matický, nepokládají ctitelé Sparea a Crowleyho za černou magii, protože 
směřuje jen k dosažení exkluzivních sexuálních zážitků: sex je tu prostřed-
kem a cílem zároveň. Cílem je především prostřednictvím archetypického 
zážitku ženství revokovat ony bájné prazážitky, v nichž žena měla vždy roz-
hodující roli. Tak může operatér znovu prožít astrální záznam nejen kdysi 
skutečně existujících kultů, ale i mýtů o Satyrech, faunech, lesních vílách 
a divoženkách z dob, kdy velký bůh Pan nebyl ještě mrtev a celá příroda byla 
naplněna kosmickým érotem. Ilustrativně řečeno, tato forma magie je jakousi 
analogií návštěvy filmového archivu, kde je přehráván starý film, aby divák 
znovu prožil osudy a jednání oblíbených hrdinů. Je to způsob jak dosáhnout 
„extatického zření" posvátných orgií, jak prožít symboly kosmického érotu. 

Drasticky dramatizační formy magie používal Crowley, jehož hypersexua-
lita propadla beznadějnému „magickému otroctví", jak o něm svědčí jeho 
„magické deníky", zejména od roku 1914. Tak např. v záznamu ze 6. září 
1914 o Ch. Bymaové, prostitutce, která mu měla posloužit k poznání mystéria 
IX.0 uvádí, že rezultátem této sexuálně magické operace byl „dokonalý 
úspěch", který mu umožnil napsat řadu spisů, mimo jiné „De arte magica", 
„De natura deorum", „De nuptis secretis deorum cum hominibus" a další. Ale 
nebyly to vždy jen zisky ve sféře okultního poznání, kterého Crowley těmito 
praktikami dosahoval. Získal, jak píše dále ve svém magickém deníku, nejen 
„magickou intuici" a „uměleckou kreativní sílu", ale i „velkou sexuální sílu 
a přitažlivost", obdržel peníze a vyléčil si úpornou bronchitidu. Spis nazvaný 
příznačně „Rex de arte regia" (Král o královském umění) je plný obscénních 
zpráv o jeho „sexuální magii" a vyvolává dojem, jako by celý Crowleyův sex 
vystupoval ve službách magie, což v celkovém kontextu Crowleyova života 
je ovšem pouhá iluze. 

Současný interpret Crowleyovy magie M.D. Eschner (1984) považuje 
za její podstatu „fallickou sílu", jíž je normální člověk posedlý, kdežto mág 
ji ovládá a činí nástrojem své praxe: „Tato fallická síla je v přírodě symboli-
zována elementem ohně, geometricky trojúhelníkem a biologicky fallem... 



fallos neboli magická síla slouží adeptovi k tomu, aby realizoval svou vůli." 
A to se uskutečňuje transformací tendence ke genitální slasti, která „je pod-
statnou komponentou kontroly elementární síly ohně neboli libida", což ne-
znamená vzdání se slasti, ale toho, že ryze smyslová slast není primárním 
cílem. Cílem je extáze, která se na vyšším stupni neprojevuje už jenom jako 
normální orgasmus tělovými spasmy, ale rozšířeným vědomím, které je srov-
náváno s „duchovním orgasmem". „Magicky kontrolovaný orgasmus plodí 
éterický nebo astrální obraz ideje, která převládá v mysli při klimaxu koitu. 
Opakováním jsou tyto obrazy zesilovány... Magicky kontrolovaný orgasmus 
evokuje nebo fixuje specifické obrazy nevědomého ducha, které podle množ-
ství použité energie se stávají okamžitě a totálně živoucí. Je-li však kontrola 
nebo magická ochrana nedostatečná, stávají se tyto obrazy nutkavé a vedou 
k mučivé posedlosti" (Eschner). 

Co se tu zájemci o magické umění prezentuje? Psychoanalytik by to vy-
světlil velmi snadno jako projekci vlastních sexuálních problémů autorů těch-
to teorií sexuální magie. Jiný by to označil za nabídku nových zážitků těm, 
kdo se již vyčerpali sexuální revolucí... 

Zcela nové výhonky reformisticky pojaté magie představuje tzv. „anarcho-
magie" Ramseyho Dukese a nově pojatá „praktická magie" Pete Carrolla, 
jehož dílo „Liber Null - Praktická magie" je „oficiální zasvěcovací příručkou 
anglického řádu IOT" (Illuminates of Thanateros), který se prohlašuje za dě-
dice kultu „Zos-Kia". Dukesův systém magie je propojen s politickým pravi-
cově orientovaným anarchismem, Carrollův podává i „zasvěcovací syllabus" 
třetího stupně „černé magie" a je věren „goetické tradici grimoárů". O ma-
gické evokaci uvádí Carroll následující: „Evokace je umění zacházet s ma-
gickými bytostmi, které jsou různými magickými akty vytvořeny, nebo 
kontrolovány a je možno je magickými pakty a exorcismy vyvolávat a rozka-
zovat jim. Tyto bytosti mají celou legii jmen a označení, která povstala z dé-
monologií mnoha rozdílných kultur: elementálové, familiárové, inkubové, 
sukkuby, skřítkové, démoni, automata, atavismy, strašidla, duchové atd. Tyto 
bytosti mohou být vázány na talismany, místa, zvířata, předměty, osoby a dým 
z kuřidel, nebo se mohou volné pohybovat v éteru. V žádném případě nejsou 
omezeny jen na obsese a komplexy lidského ducha. Ačkoli tyto bytosti mají 
původ v psyche, mohou se od ní oddělit a upoutat na předměty nebo místa 
jako strašidla, duchové nebo vibrace, nebo mohou působit jako dvojníci, fa-
miliárové nebo hřmotící duchové z velkých vzdáleností. Tyto bytosti sestávají 
zčásti z Kia, nebo životní síly, která je spojena s látkou éteru; to vše může být 
opět uvězněno v obyčejné hmotě, avšak není tomu tak vždy a bezpodmíneč-
ně." To je tedy jakási trest' moderního pojetí magie, které se od jejích klasiků 
liší tím, že je psychologizující. Tato psychologizace moderní magie je vy-
jádřena zejména Crowleyho žákem Israelem Regardiem, podle něhož „ma-
gie je systém psychologických technik, které nám mohou pomoci hlouběji 



Prvky sigilia a jeho forma. 

prozkoumat naše nitro", v němž je ve stavu silové potence a zážitku čerpa-
ného z paměti druhu mnohem víc, než připouští akademická psychologie, 
která sice uznává instinkty, ale připustila regresi pouze k paměti prenatální-
ho vývoje plodu. Toto pojetí se projevuje i modernizací magické operace, 
např. k tomu, aby byla vytvořena magická bytost, musí magik učinit násle-
dující kroky: musí identifikovat prvky, které představují žádoucí vlastnosti 
bytosti a vytvořit z nich sigilium - u Sparea se toto sigilium vytváří kombi-
nací písmen, která vyjadřují přání, přičemž se opakující písmena redukují jen 
na jedno. 

Spáre doporučuje vyhotovené sigilium vizualizovat po určitou dobu a pak 
je vytěsnit z paměti. Účinek sigilia se pak dostaví ve stavu „erotokomatózní 
lucidity", kterého bylo dosaženo vyčerpávající sexuální stimulací, případně 
s použitím zvláštních parfémů atd. Kromě toho může operatér pro vytvářenou 



magickou bytost vybrat ještě jméno, obraz a charakteristické číslo, případně, 
jak víme, může ji fixovat na určitý předmět. Vizualizací elementála, resp. jeho 
sigilia, „sytí" tuto bytost, tj. udržuje ji při „životě" v astrálu; zničením sigilia 
ji dezaktivuje a zničí. Theurgický rituál - píše CaiToll ve své knize „Liber 
Null" - „spočívá výlučně na vizualizací a koncentraci na komplikovanou ce-
remonii", přičemž rituál může mít prvky „poetického vzrušení mysli" zpě-
vem, extatickými tanci a bubnováním. To plně odpovídá Crowleyho metodě 
dramatizace. 

Tento druh magie se nicméně často zvrhává ve skupinové orgie a zdá se, že 
tomu tak je ve většině případů kolektivního pěstování moderní „magie". Zá-
kon magického tvoření se nicméně uplatňuje i v těchto případech; skupina 
„mágů" vytváří astrální bytost odpovídající obsahu orgií a tak se vydává ne-
bezpečí posednutí. Je-li ještě Carroll věren jistým tradicím magie, je Dukes 
již zcela v zajetí svérázně pojaté metapsychologie a politických aspektů 
věci - „magie" je mu v podstatě extatickou negací konvence. Proto je také 
více soustředěn na „teorii magie", na její vztahy k vědě a k náboženství. 
„Magie je technika, jíž se lidský duch pokouší vyvinout vliv na svůj svět" 
(Liber SGDSMEE - Základy magie). Promítá-li, podle Regardieho, magik do 
své činnosti své osobní komplexy, promítá, podle Dukese, do své činnosti 
komplexy společnosti, snaží se vytvářet nový způsob „extatického cítění" 
a nový způsob sociálního života; magie je mu velkou psychologickou negací 
konvenčnosti, je negací měšťáckého stylu života a toho dosahuje „tajuplnými 
silami" lidské mysli. Zaznívá tu idea návratu k „velké zkušenosti" či idea tran-
scendování „reality" jak ji prezentuje nejen pseudovědecké pojetí světa, ale 
také systém společenských stereotypů a masek; je to zásadní odmítnutí vě-
deckých a náboženských či filosofických autorit a plné ponoření se do světa 
vlastní imaginace a vůle v tušeni, že tu lze objevit a prožít něco původního, 
nezkaženého. „Užíváme slova magie, abychom popsali svět ne-pravdy, podle 
mého mínění je tento svět úzce příbuzný s mým užíváním slova umění. Neboť 
umění je kombinací citu a intuice, je polárním protikladem logiky a pozoro-
vání vědy" (Dukes). 

Psychonautika 
Soudobá magie vracející se k Paracelsovu principu kombinace imaginace 

a vůle je především tzv. „psychonautikou". Tématu psychonautiky proto vě-
noval Carroll celý druhý díl své knihy „Liber Null", která je dnes standardní 
učebnicí moderní magie. Komentátoři Carrollovy knihy o magii, která je 
pokračováním díla řádů „The Golden Dawn" a „Ordo Templi Orientis" 
(zejména v pojetí Crowleye) často zdůrazňují, že: „Dnes již není možné pěs-
tovat magii jako ve středověku" (P. Ellert) a že současná magie usilující o to, 
stát se jakousi superpsychologií a snažící se o integraci s přírodními vědami, 



směřuje k jakési kvintesenei starých pojetí magické operace (Ch. Bray). 
Magie v tomto smyslu není proto védou, předcházející primitivní techniku, 
nýbrž „supervědou", dovršující vývoj lidského poznání, jeho smysl a praxi. 
Proto „uměni magie prožívá samo hlubokou renesanci" (Carroll), a to v ma-
gickém řádu „Illuminates of Thanateros" jako „magie nového aeonu" (věku). 
Tato teze je podporována několika obecně uznávanými fakty: krizí mecha-
nistického a materialistického pojetí světa, krizí filosofického, resp. karte-
ziánského, dualismu a krizí vědeckého objektivismu (každá vědecká metoda, 
i přísně přírodovědecká, je zatížena určitou mírou subjektivismu - pozorova-
tel je součástí pozorovaného). Ale především je reakcí na zfetišizovaný život 
v konzumní, pseudodemokratické společnosti a reakcí na její deklarovaný 
pseudohumanismus a pseudoliberalismus, na zvěčněné a odcizené lidské vzta-
hy, na celý ten bankrot lidstva, k němuž dospělo. V tomto smyslu je současná 
„magie" určitých skupin „anarcho-magií". 

Současná magie, to jsou především „skupinové magické experimenty": „je-
li práce správně synchronizována, vystupují synergetické efekty" a „esence 
magického činu" spočívá v tom, že se kolektivním úsilím dynamizují určité 
revoluční představy. Důležitá je přitom uniformita, zajištěná tím, že členové 
magického kroužku jsou oblečeni do dlouhé černé kutny s kapuci, anonymita 
tím, že mají masku, rovnováha tím, že upírají pohled do středu kruhu na fixní 
bod, což je doprovázeno kolektivními inkantacemi manter. Nasazena může 
být i hyperventilace plic a jiné formy stimulace rozšířeného vědomí, resp. 
zvýšené úrovně excitace, která je jeho podmínkou. Vedoucí kroužku provádí 
rituální sekvenci a usměrňuje kolektivní vizualizace, rituální pohyby a in-
fokace: „rituál musí probíhat jako automatický mechanismus". Individuálně 
jsou praktikovány převážně jen „cesty astrálem". Psychonautika směřuje 
k nadvědomí prostřednictvím excitace hlubokých vrstev nevědomí; obrazně 
řečeno: cesta nahoru je podmíněna sestupem dolů. Cesta západní magie je 
cesta extatická, založená na hyperstimulaci mysli. Metapsychologickou pod-
statu současné magie znázorňuje Frater V.-. D.'. (Ralph Tegtmeier) ze základ-
ních struktur psychiky a magického aktu takto: 

(upraveno) 
Základní struktura psyche. Základní struktura magie. 



Kresba A.O. Sparea. 

Jako příklad moderního pojetí magické evokace zde uvedu operaci, která 
je nazývána „mše chaosu". Je to obecný ritus, který je prováděn za účelem 
invokací, evokací a očarování, aby bylo dosaženo určitých „energetických 
manifestací", které mají sloužit inspiraci, divinaci nebo komunikaci s urči-
tými divinitami. Příprava spočívá v úpravě místa, zřízení magického kruhu, 
vyložení nástrojů, k nimž patří i určité „elixíry", sloužící ke stupňování roz-
šířeného vědomí. Jádrem mše je invokace Baphometa a deklarace úmyslu 
operujících. Invokace „chaosu" se dosahuje intonací „barbarských čarov-
ných formulí"; sigilium „chaosu" je vrženo za magický kruh v určité fázi ope-
race a jeho účinek je podporován kolektivní vizualizací. Kněz přitom říká. 
„OL SONUF VAROSAGAI GOHU VOUINA VABZIR DE TEHOM 



QADMONAH" (Panuji nad tebou, říká drak, orel původního chaosu). Končí 
nepřeložitelnou formulí: „ZAZAS ZAZAS NASATANATA ZAZAS". Vi-
zualizována je osmicípá hvézda „zářícího chaosu". Operace je doprovázena 
obětinami z kuřidel, krvavými obétmi a obětí ve formě „sexuálního elixíru" 
(produkt orgasmů docílených hromadnou sexuální aktivitou jakéhokoli dru-
hu). Baphomet, božská forma určitého „silového zdroje" je reprezentován 
knězem, který se oblékne do jeho kultovního oděvu. Vizualizováno je bož-
stvo s rohy zvířecího tvaru s androgynními, ještěřími a lidskými znaky. Kněz 
v sobě vzbuzuje „vnitřní sílu" zvanou „posvátný ohnivý had", což je podpo-
rováno zpěvem účastníků operace a vizualizací obráceného pentagramu, do 
jehož tvaru je promítán zjev kněze. Dále se uplatňuje „obscénní polibek" zná-
mý u líčení sabbatu čarodějnic. Kněz ukončuje invokaci aeónskou litanií: 

„V prvním aeonu jsem byl velkým duchem. 
V druhém aeonu mne lidé znali jako rohatého boha, jako Pangenitora 

Panphaga. 
Ve třetím aeonu jsem byl temnotou, ďáblem. 
Ve čtvrtém aeonu mne lidé nepoznávají. 
Neboť jsem skrytý. 
V tomto novém aeonu se před vámi zjevuji jako Baphomet. 
Bůh všech bohů, který zůstane až do konce země." 

Nyní kněz jako Baphomet přijme materiální bázi, která slouží jako střed 
ritu a zasvětí ji cíli rituálu, což se může uskutečnit takovými prostředky, jako 
jsou např. gesta. Je-li bází sigilium, je zničeno. Operace končí přísahou, za níž 
je materiální báze knězem pozdvižena a všichni účastníci kolektivně řeknou: 
„To je moje vůle." Na konci operace se provádí event. exorcismus, byl-li trans 
kněze velmi hluboký. Operace sama je ukončena poutacím rituálem a nako-
nec si všichni účastníci omyjí obličej studenou vodou. 

To, co zde bylo právě uvedeno je jednou z metod psychonautiky, která je 
chápána jako cesta do hlubin lidské psychiky, v niž spočívají skryté síly, per-
sonifikované různými božstvy a které mohou být magickými prostředky akti-
vizovány i k účinkům nikoli jen v oblasti subjektivního prožívání. Každý, kdo 
je jen trochu poučen o magii ví, co znamená obrácený pentagram, který je při 
„mši chaosu" používán. Současná moderní magie je ponejvíce magie satanic-
ká, jak čtenář zajisté pochopil již v pasáži o Spareových praktikách a teoriích. 
Kromě toho, že operatér zakouší jakési atavistické zážitky, vytváří také astrální 
bytost, ať již chce či nechce. Tento druh magie je založen na paradigmatu, 
které Carroll nazývá „chaoéterické paradigma" a které zní: „Manifestní uni-
versum je jen malý ostrov relativního řádu uvnitř nekonečného oceánu původ-
ního chaosu nebo možností... My sami jsme sice nejvýše uspořádané struktury, 
které jsou na tomto ostrově známy, avšak v nejhlubším jádru naší bytosti exis-
tuje jiskra onoho chaosu... Tato jiskra chaosu to je, která nás činí živoucími 



a umožňuje nám vykonávat magii." Carrollův „chaos" je ona látka životní 
podstaty a všech možností života, která je nazývána astrál. Moderní definice 
magie pak zní: „Magie je umění a věda navozovat s pomocí změněných stavů 
vědomí změny v souladu s vůlí" (Israel Regardie, Francis King a další). 

Magie sigilií je dnes pokládána za nejrozšířenější oblast praktické magie. 
Její základy, jak už víme, propracoval A.O. Spáre. Ten sám definoval sigilia 
jako prostředek „jak učinit víru tělesnou", či jako prostředek materializace 
přání. Sigilium je obrazec vytvořený z grafických prvků slov, vyjadřujících 
určité přání, přičemž se uplatňují jen písmena, tvořící slova přání, vždy jen 
jednou, tj. opakující se písmena jsou zredukována na jediné. Sigilium má být 
vypracováno tak, aby vyvolalo asociace s tím, co reprezentuje a může být 
zpracováno z kombinací astrologických symbolů vztažných k danému přání. 
Dále podáváme zjednodušenou ilustraci sestavování sigilia erotického přání 
zaměřeného na ženu, která se jmenuje Eva tak, že sestavíme několik variant 
sigilia jen pro slovo „Eva": 

Stejným způsobem se sestavují mantry, magické vokalizace přání. Vytvo-
řené sigilium je fixováno na pergamenu nebo ručním papíru a je „vsazeno" 
do nevědomí, aby bylo zapomenuto a aby tak „nevědomí mohlo rozkaz bez 
překážek splnit". To se děje ve stavu transu, který je navozen různým způ-
sobem, případně za podpůrné pomoci drog, nebo již zmíněným sexuálním 
způsobem (Spáre v tomto smyslu hovoří o „spasmickém zvnitřnění"). Obraz 
sigilia je pak zničen, což však Frater V.\ D.\ nedoporučuje a žádá naopak, 
aby si jej magik denně připomínal tak, že si je např. zavěsí na zed; nemusí je 
tedy vždy vnímat vědomě, může se zde uplatňovat i podprahová percepce. 
Přání nemají být formulována negativně (např. „Nechci být nemocen!"), 
nýbrž pozitivně (např. „Chci být zdráv!"). Posledním krokem je pak aktivace 
sigilia v transu, který, pokud je sexuálního původu, je cudně nazýván „gnos-
tický trans". Současní experti dávají přednost „sexuálně magickému nabití" 
sigilia: v okamžiku orgasmu je nutno mít před očima sigilium, nikoli před-
stavu nebo vnitřní verbalizaci přání. Aktivací sigilia se zde rozumí, že jím 
symbolizované přání se transformuje, „materializuje" v astrální vír, útvar, za-
měřený na chtěné účinky. 

Oproti uvedeným metodám současné magie je klasická magická evokace 
složitá ceremoniální operace, jejíž podmínky dynamizují vůli magika tak, 
že její vliv proniká silně do astrálu, aby se operatér spojil s bytostí v astrá-
lu existující, nebo aby v astrálu vytvořil bytost ad hoc. Spolu s Eliphasem 
Lévim můžeme evokaci označit za „magnetizaci astrálního světla", jemuž je 



operací dán určitý tvar a směr 
pohybu, resp. určitý obsah 
„života". Všechny podmínky 
a kroky, kterými se rituální 
magická operace vyznačuje, 
mají svůj okultní význam 
a nesmí být proto měněny. 
„Abychom ovládli astrální 
světlo," praví Eliphas Lévi, 
„musíme pochopit dvojí vib-
raci a znát rovnováhu sil, 
tj. magickou rovnováhu... 
Rovnováha v ideách je moud-
rostí, rovnováha v silách je 
mocí. Rovnováha je nezvrat-
ná. Zachová-li se zákon, 
trvá... Každé slovo, každý 
pohyb pracují pro anebo proti 
rovnováze, pro anebo proti 
pravdě." 

Magická evokace v užším 
smyslu znamená vyvolávání 
astrálních bytostí („duchů"), 
které magik donucuje k tomu, 
aby se mu zjevily, komuniko-
valy s ním a plnily jeho přání 
určitými službami. Cílů tako-
vých evokací je mnoho, v bílé 
magii jsou to především účely 
zvedné, v černé magii účely 
destruktivní. Evokační rituál 
obsahuje následující složky: 
očistu operatéra a místa; vy-
volávání ducha zaklínáními či 
modlitbami (evokativní a in-
vokativní forma, které se pro-
jevují i v rozdílné póze opera-
téra) a uložením úkolu (jímž 
může být i vyžadovaná odpověď na položenou otázku), propuštěním či „ode-
sláním" ducha a opětným očištěním místa operace. Vycházíme-li z momentu, 
kdy byl již přesně definován předmět evokace a její účel, na základě astrolo-
gických korespondencí stanovena její doba, připraveny magické nástroje 
a narýsován magický kruh, je postup následující: 

Kresba astrální bytosti od A. O. Sparea. 



Kresba A. O. Sparea. 

- operatér se před vstupem do magického kruhu důkladně tělesně očistí, 
vypije šálek meduňky a příslušným kuřidlem očistí místo operace; 

- potom s magickými nástroji a v příslušném oděvu vstoupí do magického 
kruhu a uzavře jej v místě vstupu a nad hlavou pohybem magického 
meče; 

- stoje v kruhu pronáší příslušná zaklínání, opakuje je, případně zesiluje; 



- zjevivší se bytost identifikuje a případně ji žádá, aby se projevila, ukládá 
jí úkol, pokud se vzpouzí, neboje útočná, užívá, tak říkajíc, donucovacích 
prostředků (magického meče, božích jmen, hrozby zničení její pečeti); 

- odesílá ducha, očišťuje kuřidlem místo evokace, vystupuje z magického 
kruhu a ruší jej; 

- po celou dobu operace dbá na to, aby nevystoupil z ochranného kruhu, 
pečuje o světla a kuřidla a ostatní pomůcky. 

Astrální bytosti se obvykle projevují zpočátku jen zvuky, později, je-li 
jejich zaklínání dostatečně silné, se manifestují v okolí kruhu, nebo v tzv. troj-
úhelníku zjevů, který je, zvláště v theurgických operacích, narýsován před 
kruhem a k němuž stojí operatér čelem očekávaje, že se zde bytost zjeví. 
Zjevy evokovaných bytostí jsou rozmanité, obvykle jsou to různé konta-
minace lidských a zvířecích znaků, v theurgii to mohou být i celé obrazy ně-
jakého děje, obvykle kultovního, nebo jeho fragmenty. Zkušený český praktik 
F. K. evokuje jistou theurgickou bytost, spatřil neprve ve lví kůži oděného 
muže, který udeřil na gong, potom skupinu tančících dívek. Jsou-li konány 
evokace v přírodě, mohou být doprovázeny celou řadou neobvyklých přírod-
ních úkazů. Tak byl jiným operatérem při evokaci gnóma, konané v létě na 
hřebenu zalesněného skaliska, pozorován rej velkého množství světlušek, kte-
ré se v takovém množství neobjevují. Astrální bytost čerpá sílu k materiali-
zaci z obétin a ke svému ztvárnění používá obvykle kouře z kuřidel, neplatí 
to však absolutně. Operatér musí za všech okolností zůstat v ochranném 
magickém kruhu a nesmí se nechat zastrašit, používá-li vůči němu astrální 
bytost hrozeb. Při evokaci bytostí nižší úrovně má operatér zaujmout výraz-
ně imperativní postoj. Zvláštní podmínky vyžaduje nekromantická operace: 
především nemá být evokována bytost, vůči níž jsme měli nepřátelský vztah, 
nebo která nás nenáviděla; evokovanému duchu nesmí být kladeny intimní 
otázky a postoj evokatéra vůči němu má být nanejvýš ohleduplný a přátelský. 
V ochranném magickém kruhu je nutno uskutečňovat i vymisťování astrál-
ního těla a cesty do astrálu; operatér se i zde chrání pentagramem, který má 
na prsou. 

Rituální formule jsou verbálně vyjádřená zaklínání a jiné druhy magických 
dílčích operací (poutání, odesílání, invokace atd.). Jsou jednak obecné a jed-
nak specifické pro různé druhy evokací (např. pro duchy živlů jsou jiné, než 
pro „božstva"). Zvláštní formulí je „přísaha duchů" jíž se zavazují k posluš-
nosti operátorovi. K evokaci astrálních bytostí různých kategorií se používá 
různých specifických zaklínání, pantaklů či pečetí a dalších prostředků. Kaž-
dý příslušník každé z těchto kategorií má svou specifickou charakteristiku 
a magickou funkci. Ve Faustovi připisované knize „Magia innaturalis" se např. 
o démonu Mephistofielovi říká: „Mephistofiel je druhým vládcem pekelného 
vojska, kdež vládne jupiterovské protisféře (tzn. jupiterovská inteligence ne-
gativního druhu - pozn. M.N.). Anděl Cadkiel, trůnní anděl boží, je pánem 



Magické charaktery Mefistofela. 

nad ním. Mephistofiel se zjevuje 
ve středu o první, šesté a desáté 
hodině denní, dále o desáté a dva-
nácté hodině noční. Zjevuje se 
nejdříve v postavě ohnivého med-
věda, jeho další mírnější zjev je 
postava malého rozložitého muže 
s červenou čepičkou na bezvlasé 
hlavě." Tento démon má své spe-
cifické pečeti a je evokován po-
mocí specifických zaklínám a stej-
né specificky je poután a propouš-
těn. Evokatér s ním uzavírá pakt, 
který odpovídá povaze démona, 
který o sobě Faustovi řekl: „Ve 
mně jsou skryta veškerá tajemství 
přírody. Vládnu v hodinách Jupi-
terových, pročež jsem lidem ve-
lice nakloněn. Před uzavřením 
paktu napřed sám varuji, je-li ale 
uzavřen, jsem po jeho vypršení ne-
milosrdný a odevzdám hříšníka 
svému pánu Nadanielovi, který ho 
uvrhne do srdce planety Cerume-
pithia". Básník J.W. Goethe, sám 
velmi poučený v teorii i praxi 
magie, představil ve svém díle 
„Faust" Mefistofela jeho vlastní-
mi slovy takto: 

„Jsem duch, jenž stále popírá! 
A právem; neb co vzniká, vše, 
by zahynulo, hodno je; 
proto by bylo lip, nic kdyby nevznikalo. 
A ve všem tom, co u vás kdy se zvalo 
hříchem či zkázou, zkrátka zlem, 
tam já v svém pravém živlu jsem. 

Já díl jen dílu jsem, jenž vším byl v prvé časy, 
já díl jsem temnoty, jež světlo stvořila si, 
to hrdé světlo, jež teď matku Noc 
chce okrást o prostor a dávnou moc." 



Mefistofiel je tedy personifikací toho, co C.G. Jung nazývá archetypem 
„Stínu", tj. zla, které lidský rod přinesl do svého života jako popření přiroze-
ného řádu, neboť lidské zlo je negací moudrosti přírody, je její „druhou stra-
nou", „sitra achra", jak říkají kabbalisté, ale také, jak zdůrazňují, má své místo 
ve světě; jako utrpení může být onou příčnou čárou, kterou člověk učiní přes 
svůj dosavadní životni egocentrismus a egoismus a dospěje k přesvědčení 
o významu oběti. 

Magická zrcadla 
Velmi důležitou oblastí obřadné praktické magie je práce s magickými zr-

cadly, která jsou jakýmisi nástroji přímého zření do astrálu. Operatér s nimi 
může pracovat sám, nebo prostřednictvím média; má být vždy při této práci 
chráněn magickým kruhem, neboť práce s magickými zrcadly není o nic méně 
riskantní, než klasické formy evokace. Magické zrcadlo má konkávní, kon-
vexní nebo plochý tvar, je zhotovováno z různých materiálů, např. z černého 
kamenného uhlí, nebo z různých směsí, asfaltu apod. Cahagnet (1858) vyslo-
vil názor, že se nahlížením do plochy magického zrcadla, které se děje pod 
určitým úhlem, stimuluje okultní centrum ležící mezi očima - řečeno novější 
terminologií, stimuluje tzv. „třetí oko", jehož pozůstatkem je epifýza - a tato 
stimulace umožňuje „vidění astrálu". Magickým zrcadlem může být i pověst-
ná věštecká křišťálová koule, pohár naplněný vodou a jiné předměty: proslulé 
Cagliostrovo zrcadlo tvořil pohár naplněný magnetizovanou vodou, Sweden-
borgovo tvořilo „konkávní sklo polité za horka na konvexní straně hustou kaší 
z tuhy a olivového oleje" a Cahagnetovo bylo „kulovité zrcadlo skleněné, duté 
a vyplněné lihem získaným kvašením rulíku a blínu". Cahagnet však rozlišo-
val několik druhů zrcadel stejně jako P.B. Randolph a jiní badatelé v této ob-
lasti praktické magie. Magické zrcadlo má zhotovovat sám operatér, který mu 
také dává v době odpovídajících astrologických korespondencí určitý magic-
ký náboj a opatřuje je izolačními, kondenzačními a polarizačními nátěry a po-
sléze je svazuje do dřevěného rámu, ukládá do zvláštní skříňky a opatruje. 
Rozlišují se zrcadla mužská a ženská, pro individuální a kolektivní nazírání 
a specializovaná zrcadla pro určité druhy operací. P. de Lasenic vypracoval 
pro lístkovou, bohužel nedokončenou, „Encyklopedii okultismu, filosofie 
a mythologie", kterou po několik let vydávala česká hermetická společnost 
„Universalia" heslo o magických zrcadlech, v němž uvádí následující pravi-
dla pro individuální práci s magickým zrcadlem: 

- Černá zrcadla jsou zrcadla saturnská a hodí se nejlépe pro muže. 
- Nádoby, číše naplněné vodou a zrcadla z'kovů odpovídající ženským pla-

netám hodí se pro ženy. 
- Koule mohou sloužit oběma pohlavím, pokud jejich určení není precizo-

váno užitým materiálem. 



ve vzdálenosti asi 5 cm od skleněné plochy po 10 minut. Tak operujte po 
sedm dní, načež přistupte k pokusům. Experimentujte o samotě, v klidném, 
polotemném pokoji, kde jste chráněni před jakýmkoli vyrušováním. Zrcadlo 
položte na hedvábnou látku, dotýkajíce se oběma palci dřevěné desky, načež 
po desetiminutovém soustředění na účel pokusu započněte klidně zírat na 
skleněnou plochu. Vystříhejte se pasivity, tj. neočekávajte zcela pasivně vizi, 
naopak, buďte nejvýš pozitivními a pohlížejte do zrcadla tak asi, jako byste 
chtěli za soumraku rozeznat předměty nebo osoby. Nastoupivšími vizemi, jež 
zpočátku budou jenom reflexemi vašeho nitra, nenechte se nikterak rozrušit; 
zachovejte klid, směřujíce jenom k hlavnímu cíli, na jehož dosaženi pracuje-
te. Přejete-Ii si vidět osobu živou nebo zemřelou, myslete intenzivně na ni 
a takřka prahněte po jejím zjevení. Nikdy nemyslete současně na dvě anebo 
více osob, resp. předmětů, poněvadž se tak jen rušíte v koncentraci" (Otokar 
Griese). 

Běžně se užívá zrcadla zhotoveného z vyhlazeného asfaltu nebo z grafito-
vého řezu, zasazených do dřevěného rámce. Na zadní stěnu se připojuje ma-
gický náboj a stěna se pak uzavírá např. lepenkou. Zrcadlo má být uchováváno 
ve skříňce z olšového dřeva, zabalené do černého sametu; skříňka je uvnitř 
vyložena zlatou fólií, v rozích skříňky jsou uloženy čtyři koule (měděná, 
železná, olověná a skleněná naplněná rtutí, které byly magicky posvěceny). 
Při rituální práci se zrcadly se má používat magického kruhu, ale kuřidla se 
nahrazují odpařováním aromatických lihových výtažků. 

Konečně posledním aktem praktické magie, který tu popíšeme, ačkoli ne-
jde o evokaci, je operace nazvaná vymisťování astrálního těla. Je to druh „psy-
chonautiky", kterého se používá k „cestám do astrálu". Jejich smysl je 
několikerý, především zvědný: v astrálu je možno nahlížet nejen přítomnost, 
děj, který se právě odehrává kdekoli, ale i minulost a budoucnost. Operatér si 
zachovává védomí pozorovatele, může být však za určitých okolností do po-
zorovaného déje „vtažen" jako jeho účastník. Osobami, které pozoruje, není 
obvykle vnímán, může však být jimi vnímán jako „éterický přízrak". K vy-
misťování astrálního těla může docházet i spontánně, děje se tak relativně 
často v hlubokém spánku, ale slouží k tomu především některé prověřené 
metody. Vymisťování astrálního těla, k němuž dochází také ve stavu klinické 
smrti, není zcela bez nebezpečí, protože může dojít k přerušení spojení astrál-
ního těla a fyzického těla jeho subjektu, což znamená jeho smrt. Proto se má 
provádět v magickém kruhu a s použitím ochranného pentagramu či pantaklu. 
Po důkladném očištění se operatér uloží v magickém kruhu, s pentagramem 
na prsou, na vlněnou pokrývku, pokud možno okrové barvy a s hlavou k se-
veru. Uvede se do stavu psycho-fyzické relaxace a pak navozuje uvolnění 
a výstup astrálního těla určitými představami, které spojuje s určitými okult-
ními centry svého těla. Nechceme zde podávat návod k riskantním pokusům, 
a proto se v klíčových aspektech věci nevyjadřujeme zcela konkrétně. Při 



vědomém vymisťováni astrálního těla zakouší jeho subjekt různé pocity, které 
jsou současně příznaky míry uvolnění astrálního těla od jeho vazby na tělo 
fyzické. Podrobně se touto tématikou, kterou nazývají „projekcí astrálního 
těla" zabývali Sylván J. Muldoon a Hereward Carrington, kteří v tomto směru 
experimentovali na sobě samých. Srovnávají „astrální cesty" s „vystoupením" 
astrálního těla v okamžiku smrti jedince a píší: „Zatímco pohyby astrálního 
těla ve smrti a během astrálního putování jsou tytéž, existuje při astrálním 
putování něco, co neexistuje ve smrti - životní pouto, které spojuje fyzické 
tělo se svým astrálním protějškem. Toto životní pouto je nazýváno astrální 
pouto nebo astrální kabel a rozdíl obojího spočívá mezi trvajícím rozlouče-
ním obou těl a rozloučením, které nevede ke smrti." 

I. Regardie ve svém monumentálním díle o magickém systému řádu „Zlaté 
jitřenky" (sv. III.) definuje astrální oblast člověka jako „oblast citů, pudů 
a instinktů, svět imaginace, kde je energie formována v obrazy". Zejména po-
slední slova tohoto vymezení jsou důležitá: pomocí imaginace může jedinec 
formovat astrální světlo v množství obrazů, pomocí vůle může těmto obra-
zům propůjčovat život. Ve druhém svazku téhož díla líčí Regardie své zkuše-
nosti s „astrálními projekcemi" a popisuje astrální bytosti, se kterými se zde 
setkal, andělské bytosti a duchy živlů. Líčí, jak na určitá znamení, která an-
dělským bytostem dal, získával od nich vysvětlení na otázky, které jim kladl; 
vysvětlení vystupovala ve formě „pronikavých myšlenek", které náhle získá-
val, pozoroval gnómy při jejich činnosti ve skalách a mnohé další jevy, které 
neokultista považuje za šílené fantasmagorie. 

Evokace velkého Pana 

Dále přináším popis evokace velkého Pana jako ilustraci dramatického ma-
gického rituálu. Rituál vypracoval Gregor A. Gregorius pro skupinové práce 
lóže Fraternitas Saturni. Evokace tohoto „poloboha" řecké mytologie je zcela 
bez nebezpečí. Pan, z poloviny člověk a z poloviny kozel, polobůh pastýřů, 
ale také lesů a luk, potěšení lesních žínek, se později stal předobrazem křes-
ťanského ďábla. Pan sám byl však bytost sice smyslná, hudbymilovná, ale 
v podstatě dobromyslná, ačkoli se mu olympští bohové posmívali, když ho 
jeho otec Hermes vzal s sebou na Olymp, když ho jeho matka Dryopé jako 
ošklivé dítě opustila. Pohyboval se rád ve společnosti satyrů a nymf, které 
však jeho lásku odmítaly, až na Echó, která se stala jeho průvodkyní. Poněkud 
nerudně se choval, když byl vyrušen ze spánku, takže vyvolával „panický 
strach". Žil v lesích Arkádie a bavil se hrou na píšťalu. Stéphane Mallarmé ve 
své krásné básni Faunovo odpoledne, zachycující Faunovu smyslnou hravost, 
opětovanou spíše jen nezkušenými nymfami, nechává ho promluvit: 



„Byl to sen, co miloval jsem, štěstí? 
Má noční pochybnost se chvěje v ratolesti, 
jež změnila se v les a dokazuje mi, 
Že sám, ach běda, sám a stále na zemi 
Jsem, mýlkou, daroval si ideální růži." 

A oslovuje ho: 
„Ó, Faune, iluse se jemně vytrácí 
Ze zraku cudnější jak pramen, který pláče, 
A druhá, vzdychajíc, je kontrapunktem hráče 
Jak horký vánek dne, jenž hrá si se kšticí!" 

Faunova: 
„Hra lásky chvěla se jak umírání dne" 

A zklamaný Faun ji reflektuje: 
„Má vášni, zdali víš, že granátové plody 
prasknou a dozrají jak zmrzlé zimní vody 
A budou plné včel; a naše bujná krev 
U té, jež přijme ji, se změní v kolozpěv 

Ne, duše beze slov a tělo, nezbedné, 
Tak pozdě noří se do ticha poledne; 
Je třeba usnouti a zapomenout zrady." 

Citoval jsem tak obsáhle, abych ukázal pravou povahu Panovu, kterou Mal-
larmé básnicky tak přesně vystihl: Faunova smyslnost je křečovitá smyslnost 
eroticky zklamaného, neukojeného muže. Tolik pro posouzení toho, zda ná-
sledující rituál vystihuje Panovu podstatu. To nechť posoudí sám čtenář! 

Podle Gregoria má evokační rituál Pana „čistý charakter Venušin, i když 
jen v poněkud nižší oktávě", Pan platí jako „Bůh smyslové radosti, erotiky, je 
silně sexuálně zdůrazněn, platí jako Bůh vína a požitku... má jistě harmonické 
spojení s Bakchem a Érotem." To je vyjádřeno v Panově pantaklu (viz zobra-
zení na následující straně), který sestává ze symbolu hexagramu, symbolu 
země a světa a je vybudován na silách země a měsíce; astrologicky je signo-
ván Venuší a účinným číslem 90, tj. 9. Panovým číslem je sedmička, proto 
musí být všechna zaklínání sedmkrát opakována. Místy evokace jsou osamělá 
horská místa, nejlépe na vrcholku hor. Příznivá doba je rozednívání nebo sou-
mrak. Kuřidly příjemně vonící rostliny, zejména tymián, květy divokého kaš-
tanu a další. Příznivými dny jsou pondělí a pátek. Evokace může být podpo-
rována hrou na flétnu. Barvy zelená a světle modrá. Kovy měď a bronz. 
Obétiny nejsou nutné, za žádných okolností nesmí téci krev. „Evokace je ab-
solutně bez nebezpečí, neboť nevyžaduje žádné démonické zaklínání" (Gre-
gorius). Operatér, nechce-li být sám, může k operaci přizvat několik mladých 



Sigilium velkého Pana. 

dívek, které stojí kolem kruhu, v jehož středu se postaví operatér. Dívky pří 
tom mohou zpívat. Účastníci mají být co nejméně oblečeni a evokace by se 
měla konat v květnu nebo v září. Kruh a sigilia mohou být vytvořena v písku 
zašpičatělým kusem dřeva z vrby, kaštanu, zimostrázu, ale stačí i silnější kus 
vinné révy. Přítomnost mladých koz nebo beránků podporuje účinek evokace, 
nesmí být přítomna masožravá a jedovatá zvířata. Operatér a účastníci se musí 
24 hodin před evokací postit a jíst jen ovoce. Operatér má zelenou hedvábnou 
čelenku a na ní připevněný pentagram a může být oděn beránčí nebo kozí 
kožešinou. 

Postup evokace je následující: 

1. Zaklínání vzdušných duchů: 

pondělních: nebo pátečních: 

Arcam Suth 
Bilet Maguth 
Missabu Gutriz 
Abuzaha 

třikrát opakovat! 



2. Operatér je ve středu kruhu, obrácen čelem k jihu. Silné vokalizuje: 
„Adonai - Adonai - Adonai" 

„Volám a vyvolávám té 
ty velký Bože 

Zjev se! Zjev se! Zjev se! 
Učiň se viditelný a dej nám ze své síly a ze své blaženosti. 
Dej nám harmonii a krásu a spoj nás s bytostmi své říše. 
Přijímáme tě do sebe s naší duší a pocity." 

Po těchto slovech upije pomalu z kalicha tři doušky pokud možno řec-
kého vína, a zbytek vyleje kolem kruhu. Po čtvrthodině naprostého ml-
čení - má se dávat pozor na hlasy ptáků a zvířat - vysloví operatér 
propouštěcí formuli, vystoupí z kruhu a se všemi znaky jej zruší. 
Propouštěcí formule: 

opět sedmkrát se opakující zaklínání Pana 
Potom: „Velký Pane, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel (i když nebyly pozo-
rovány žádné projevy), jdi zpět, v pokoji do své říše!" 

Propuštění evokovaných vzdušných duchů. 
Jmenovat třikrát jejich jména a potom: 
„Děkuji vám za pomoc. Stáhněte se v pokoji." 

S pažemi zkříženými na prsou se operatér třikrát obrátí do všech světových 
stran. 

Gregorius k tomu poznamenává, že rituál evokace může být ovšem modi-
fikován nebo zkrácen a že když nebyly pozorovány žádné zjevy, má operatér 
věnovat pozornost svým snům, které nastoupí v příštích nocích, neboť „z pod-
vědomí mohou přijít impulsy a sdělení". Účastníci ceremonie, zejména pokud 
se naparfémovali vonnými oleji, by se po skončení evokace měli vykoupat 
v tekoucí vodě v blízkosti místa operace. Pro jistotu ještě Gregorius zdůraz-
ňuje, že i když při evokaci nebyly pozorovány žádné zjevy, povede evokace 
velkého Pana k tomu, že se u jejích účastníků zvýší „vazba na přírodu a schop-
nost vciťování se do přírody" a že budou proniknuti „vnitřní radostí" a „vnitř-
ním mírem". Pokud by ovšem tuto evokaci připravoval Mallarmé, koncipoval 
by ji poněkud jinak a byl by i naplněn poněkud jinými pocity a jeho vcítění by 
mělo blíže k temným lesním pustinám, než k sluncem zalitým pasekám. 

Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan -
Ty Bože a vládče přírody 

Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan -
Ty veliteli bezbytostné říše 

Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan - Pan -



psychurgie 
Úvod 

Víme již, že se magie dělí na psychurgií a theurgii. První z obou oborů, 
psychurgie, je, jak to naznačuje již sám název, práce s vlastní psychikou ope-
ratéra. Přesněji řečeno, je to práce s hluboce uloženými vrstvami lidské psy-
chiky, s její archetypickou a instinktivní strukturou, kde se lidská psychika 
nejtěsněji stýká s duší světa. Tak jako určité situace mohou aktivovat lidské 
instinkty, např. nebezpečí aktivuje sebezáchovné pudy, sexuální podněty akti-
vují pud pohlavní atd., tak jsou za určitých podmínek aktivovány archetypy 
a tato aktivace je určitým způsobem prožívána. O podrobnostech jsem tu již 
psal. C.G. Jung ve své teorii individuace, tj. procesu dosahování vnitřní har-
monie lidské osobnosti, popsal, jak se jedinec vyrovnává s tendencemi vlast-
ního osobního nevědomí i s vlivy základních archetypů, jako jsou „anima" 
(u muže), „stín" a další. To je proces, jehož kladný výsledek je předpokladem 
vlastní psychurgické praxe, je-li jejím cílem reintegrace, tj. návrat k „Božské 
prapodstatě člověka." Individuace je jakýmsi předstupněm či úvodem k rein-
tegračnímu procesu. Tím není samozřejmě myšlen nějaký primitivní stav 
mysli, nýbrž naopak, nejvyšší možná úroveň duchovního vývoje. Lidstvo sla-
ví technické úspěchy, ale duchovně je ve stavu úpadku. Člověk, který se chce 
věnovat praktické magii jako nástroji reintegrace a nikoli pouhému čarování, 
musí dosáhnout určité úrovně vnitřní stability i harmonie. Čaroděj komuniku-
jící s temnými egregory a astrálními larvami vývojově nejnižšího druhu tako-
vé předpoklady mít nemusí, naopak, čím více je jeho osobnost ovládána pudy 
a přízemními vášněmi, tím více negativních astrálních sil k sobě přitahuje. 
Avšak i jedinec zaměřený na reintegrační psychurgií se nevyhne konfrontaci 
se svými vnitřními démony, ale nepodléhá jim, nýbrž se je snaží ovládnout. 
To je smysl Abramelinovy „posvátné magie". 

Vlastní psychurgie začíná tam, kde subjekt, pracující tak říkajíc sám na 
sobě, posune svou činnost z roviny mentální do roviny astrální. Bez příslušné 
mentální přípravy, která má ovšem také odezvu astrální, je vstup do sféry as-
trálu pouhým riskantním dobrodružstvím. Existuje mnoho nejrůznéjších ná-
vodů „magického výcviku", či jak to nazývá Papus, magické „adaptace", které 
jsou zaměřeny na výcvik dvou nejdůležitějších schopností, a to imaginace 
a vůle, máme-li na mysli přípravu vůbec a nikoli jen specifickou přípravu 
na konkrétní magickou operaci. Obecně řečeno jde o výcvik magického 
alter-ega, které je základním vnitřním činitelem magických operací. Magická 
operace s vlastní vůlí vyžaduje především sílu této vůle, a to je dokonalé 

ť 



sebeovládání. Také k dosažení tohoto cíle bylo vypracováno mnoho nejrůz-
nějších metod, neboť se zde neuplatňují jen cíle magické, ale i psychotera-
peutické, psychagogické a další. Stejně jako ve všech přístupech k „práci 
s vlastní psychikou" také v psychurgii, resp. jejím předpokladu se uplatňuje 
stará antická moudrost vyjádřená heslem „gnothi se authon", „poznej sebe 
sama". Neboť k dosažení oné vnitřní harmonie je nutno především identifiko-
vat to, co ji narušuje, vnitřní rozpory, slabé stránky vlastní osobnosti, slabiny 
vlastního já. Pracuje-li však psychoterapeut s myslí svého objektu a s psycho-
logickými prostředky, pracuje subjekt přípravy na psychurgii a psychurgie 
samé s jemnými hmotnými silami, které staří mágové nazývali fluidy, a to 
přímým působením na ně. Pracuje tedy, jak již bylo naznačeno výše, na jiné 
rovině, než např. psychoterapeut. Tento základní fakt je však třeba blíže vy-
světlit. 

Dříve, než se o to pokusím, chtěl bych zdůraznit, že hlavní metodou přípra-
vy magického alter-ega pro psychurgii je cvičení živlů a že vlastní psychurgie 
se odehrává jako činnost, jejímž předmětem je astrál, a to ve dvojím zamě-
ření: 1. na vlastní astrální tělo a 2. na astrální bytosti. 

Praxe s astrálním tělem a v astrálu 

Pro pochopení podstaty této praxe je nutno si uvědomit, že v magickém 
obrazu světa také všechny formy duchovního a duševního bytí mají materiál-
ní formu. Velmi přesně to vyjádřil již Porfyrius, když napsal: „Duše není ni-
kdy zbavena veškeré tělesnosti. Více či méně čisté tělo je s ní vždy spojeno 
a přizpůsobeno jejímu okamžitému stavu. Ale jestliže již opustila pozemské 
a hrubě hmotné tělo, pak odchází duchovní tělo, které jí slouží jako nádo-
ba, nutně parami a výpary prvního pošpiněno a zhuštěno. Jestliže se duše po-
nenáhlu očišťuje, stává se toto tělo trvale čistým leskem, který žádná mlha 
neztemní a který nevrhá žádný stín." Toto „zbarvení" či „zhuštění" duše popi-
sují vizionáři a je to astrální tělo člověka, které se zviditelnilo. 

Astrál je „velké arkánum magie", je to vše pronikající a univerzální působ-
ce" (Eliphas Lévi), jehož symboly jsou: dvojí had Hermovy hole (caduceus), 
„hylé" gnostiků, azoth alchymistů, „svět Jecira" kabbalistů, „linga šarira" in-
dických teosofů atd. Astrální svět je jakési biologické pole pronikající vše, co 
jakýmkoli způsobem je a astrální tělo člověka je součástí tohoto pole, obydle-
ného množstvím bytostí nejrůznějšího druhu, neboť bytost zde vytváří i indi-
viduální lidská vášeň a idea, jakož i hromadné sklony a ideje, kulty a jejich 
božstva (egregory). 

Během spánku dochází často ke spontánnímu vystoupení astrálního těla 
jedince a k jeho cestování astrálem, což se projevuje různými sny, v nichž se 
setkáváme s velmi konkrétními, ale neznámými lidskými bytostmi ve velmi 



konkrétních a živých dějích. Lze jen stěží oddělit sny vyvolané osobními kon-
flikty a touhami od snů, které vyjadřují setkání astrálního těla jedince s by-
tostmi astrálního světa. Ve starověku existovaly chrámy, kde se lidé ukládali 
ke spánku, v němž docházelo k vymisťování jejich astrálního těla, obvykle za 
účelem zvědným. „Kdo se zúčastnil astrálních cest v chrámu, poznal tajem-
ství všech tajemství. Překonal smrt. Seznal, že žádný čin, žádná myšlenka se 
neztratí. A vstoupil do čtvrté dimenze, v níž neexistuje prostor a hranice času 
a v níž se lze pohybovat rychlostí myšlenky" (P. Andreas a R.L. Daviesová 
1984). O astrálním světě jsem zde již pojednal, na tomto místě bude pojedná-
no o praxi, která se k němu vztahuje. 

Praxe v astrálu a s astrálem, jak již bylo naznačeno, je několikerého druhu, 
obecně lze však říci, že je klíčem k praktické magii vůbec, neboť je prostřed-
kem psychurgie, theurgie i nekromancie, talismanické magie a všech jejích 
dalších forem. Pracuje-li mág s přírodninami podle spagyrických vzorců, 
extrahuje jejich astrální substance, vytváří-li pantakly, váže na ně síly astrál-
ního světla, vyvolává-li duchy zemřelých osob, evokuje jejich astrální těla 
(nikoli jejich duchovní podstaty), zaklíná-li démony, komunikuje s určitými 
astrálními útvary a koná-li jako theurg, sestupují k němu v útvarech astrálního 
světla vysoké inteligence či géniové světa duchovního. Astrál je univerzálním 
klíčem praktické magie. 

Prvním krokem přímé praxe s astrálem je vymisťování astrálního těla sub-
jektu, které může cestovat do nejvzdálenějších oblastí světa fyzického, aby 
poznávalo, zjevovalo se, působilo, nebo může vstupovat do sféry astrálu, aby 
se setkávalo, vracelo se do minulosti, poznávalo budoucnost. V astrálu, aniž 
by nutně do něj vstoupil svým astrálním tělem, může operatér vytvářet ele-
mentály (psychogony) nadané určitými vlastnostmi a úkoly (což je větši-
nou praxe na úrovni agresivního čarodějnictví). Praxe v astrálu a s vlastním 
astrálním tělem je spojena s určitými riziky, z nichž nejmenší je posedlost 
astrálními larvami a největším pak smrt, když je pouto astrálního těla s tělem 
fyzickým přerušeno. Proto se každý praktický úkon spojený s astrálem musí 
realizovat v ochranném magickém kruhu a za splnění určitých podmínek, kte-
ré zmíněná rizika odstraňují, nebo zmenšují. 

Vymisťování astrálního těla se má, podle J. Bouchera, dít za následujících 
podmínek: po obvyklém osobním očištění a po zhotovení magického kru-
hu, jehož forma je vymezena povahou operace, se operatér položí do tohoto 
kruhu, hlavou k severu a nohama k jihu, přičemž může použít speciální pod-
ložku, např. deku. Po absolutním uvolnění, nikoli však ve spánku, se poku-
sí o vymístěni svého astrálního těla. Toho se dosahuje různými metodami 
a předchází mu cvičení, která se odehrávají rovněž uvnitř magického kruhu. 
Bezpečnost může být posílena užitím pantaklu, který je položen na prsou ope-
ratéra. Za nejlepší metodu, kterou by bylo možno označit slovy „probatum 
est" pokládám metodu koncentrace na epifýzu, na onen zvláštní a dosud 



v mnoha směrech záhadný útvar mozku, který má také funkci žlázy s vnitřní 
sekrecí a kam E. Dacqué kladl centrum „zření", neboť ji pokládal za pozůsta-
tek „třetího oka". Podrobnosti zde uvádět nehodlám, neboť i když nyní pojed-
návám o praktické magii, nemá být tato část knihy podnětem k jejímu 
pěstování, nýbrž jen její ilustrací, dotvářející obraz o fenoménu magie. Podo-
týkám pouze, že jde o jistou stimulaci epifýzy, analogickou stimulaci jisté 
čakry, navozující probuzení „hadí síly". Kundalini-jóga není ostatně nic jiné-
ho, než činnost zaměřená na astrální tělo, na jeho „zušlechtění", která je zase 
analogická určitým praktikám spirituální alchymie. 

Vymístění astrálního těla je prožíváno jako skutečné zdvojení osobnosti: 
subjekt má skutečný pocit, že vystoupil ze svého vlastního těla fyzického, 
pozoruje je a vnímá jako jakéhosi svého dvojníka. Vlastnímu odpoutání se 
předchází stejný pocit, které mají osoby nacházející se ve stadiu klinické smrti 
a při prvních cvicích s vymisťováním je třeba překonat silnou úzkost, spojenou 
s vědomím nebezpečí, že odpoutání astrálního těla bude definitivní, tedy úz-
kost z hrozící smrti. Dalšími dojmy jsou prudký let jakousi širokou rourou 
a kaleidoskopická vize zvláštních pohybujících se útvarů výrazných barev, 
připomínajících „oka" pávích ocasů nebo motýlích křídel. Usměrněni vlastní-
ho cestování se děje pouhou představou a je analogické představám, které 
provázejí pěší cestu do určitých míst, s tím rozdílem, že přesun do představo-
vaného místa je téměř okamžitý. Subjekt ve stavu vymístění může, aniž by byl 
okolím místa, kde se svým astrálním tělem nachází, pozorován, toto místo sám 
pozorovat. Zkušený subjekt se zde může za určitých podmínek materializovat 
jako vnímatelný astrální zjev se všemi znaky přízraku, nebo může být jako 
takový pozorován osobami, které jsou schopny vnímat astrální těla jiných lidí. 
Po skončení „cestování" (mimotělové zkušenosti) se subjekt vymístění vrací 
zpět do svého fýzického těla a při plném vědomí operaci ukončuje. Někteří 
okultisté tvrdí, že astrální tělo je k fyzickému tělu poutáno jemnou „stříbrnou 
páskou", která se protahuje či zkracuje podle toho, jak se astrální tělo v prosto-
ru pohybuje a že přerušení tohoto spojení znamená smrt. Někteří z těch, kdož 
vymístění astrálního těla praktikují, tuto „pásku" vnímají, jiní nikoli. 

Účelem vymisťování astrálního těla není ovšem jen pouhé bezcílné, nebo 
i zacílené, ale jen zvědavostí motivované, „cestování astrálem". Smysl tohoto 
cestování souvisí úzce se smyslem praktikování magie vůbec. Indičtí teosofo-
vé označují astrál jako „kroniku lidstva" a již tím naznačují základní smysl 
tohoto astrálního cestování, je analogické studiu v knihovně, kde lze najít vše, 
o co má studující zájem, nebo účasti na symposiu. Obecně řečeno, jde o jaký-
si sabbat bílé magie - ostatně sabbat čarodějů a čarodějnic je jeho analogií 
a odehrával se rovněž jako shromáždění astrálních těl jeho účastníků. Proto 
jedním z rizik astrálního cestování při nedostatečné ochraně, např. při nepou-
žití magického kruhu nebo pantaklu, je posedlost, kterou lze chápat, ilustra-
tivně řečeno, jako spojení astrálního těla subjektu s nežádoucí astrální larvou, 



tedy jako jakýsi druh psychické infekce, projevující se posléze nežádoucími 
změnami osobnosti. Ale také v tomto případé může dojít i k „posedlosti" 
žádoucí, k vědomé identifikaci s astrálním útvarem obdivované osobnosti, 
ideje apod. V astrálu se subjekt nesetkává jen s astrály osob zemřelých, ale 
i živých a v astrálu se může odehrávat i „sabbat" - symposium živých a mrt-
vých. Vezmeme-li v úvahu zde opakovaný aspekt reintegrace, je právě taková 
astrální komunikace podstatným smyslem vymisťování astrálního těla, a tak 
současné i smyslem duchovního zdokonalování. Vymisťování astrálního těla 
je prvním krokem psychurgie a současně prvním krokem magicky pojaté re-
integrace. 

Klinická smrt je spojena s dočasným spontánním odpoutáním se astrálního 
těla postiženého jedince a biologická smrt pak s jeho trvalým odpoutáním se. 
Avšak pojem astrálního těla má v okultismu velmi široký význam: v užším 
smyslu je to, obrazné řečeno, jakási éterická kopie těla fyzického; ve skuteč-
nosti je to jeho vitální základ. Okultisticky definovaná smrt znamená trvalé 
odpoutání se astrálního těla od těla fyzického. V širším smyslu pak astrální 
„tělo" znamená celou historii života daného jedince, jeho individuální „kroni-
ku", v níž je „bytostně" zaznamenáno vše, čím byl jako psycho-fyzické indi-
viduum. Je to nejen jakýsi éterický dvojník, ale slovy nepostižitelný útvar, 
který má formu éterického dvojníka, ale obsah celého života daného jedince. 
Jeho duch však v astrálu nepřebývá. Sylván J. Muldoon (1973) podává násle-
dující vymezení: „Výstup astrálního těla není nic jiného než trvající oddělení 
se jemné hmotného těla z jeho směsi s fyzickým tělem." Uvedený autor, zdů-
razňující přítomnost vědomí v astrálním těle pak jako základní pravidlo vy-
místéní astrálního těla považuje působení „podvědomé vůle". „Astrální tělo 
dokonale proniká fyzické tělo" a protože obě tato těla jsou hmotná (jedno 
viditelně, druhé neviditelně) je zřejmé, že obé těla mají stejný tvar: „astrální 
tělo je ve svém zjevu přesným obrazem fyzického těla." Tuto podobu si ast-
rální tělo zachovává do určité doby i po smrti jedince, ale pak se mění v ještě 
mnohem jemnější éterický útvar. 

V astrálu vytváří subjekt každým hnutím své mysli a svého fyzického těla 
spontánně „bytost", tj. příznaky života nadaný útvar, který trvá jako relativně 
samostatný, nebo jako součást egregoru. Vědomé, záměrné vytváření tako-
vých astrálních bytostí (psychogonů, elementálů) je již magickým aktem. 
Spontánně, neúmyslně vytvářené bytosti označují okultisté jako larvy. Mezi 
subjektem a jeho astrálními produkty se vytváří vzájemné pouto, v němž vy-
tvořené působí zpětně na svého stvořitele. Očarování nenávistí je vytváření 
agresivních psychogonů (elementálů) zaměřených na poškozování astrálu 
svého předmětu, své oběti. To zde již bylo, včetně čarodějova rizika, „zpět-
ného odrazu", popsáno. Reintegrací motivovaná činnost mága se takovým 
praktikám ovšem vyhýbá. Astrální bytosti třídili mágové do následujících ka-
tegorií, přičemž kritériem je zde spíše jen praxe: 



- larvy: pudovými akty a záchvaty afektů v astrálu vytvořené bytosti s po-
vahou vysávajicich příživníků; 

- elementálové: umělé, k určitému účelu vytvořené bytosti, usměrněné 
k určitému působeni na vymezený objekt; 

- astroideje: spojeným úsilím více operatérů vytvořené bytosti, jakési 
předstupně egregorů; 

- egregory: astrální reprezentace hromadných „hnutí mysli", ať už jsou to 
všeobecné lidské pudové tendence a afektivní stavy, nebo uctíváním či 
hromadnou činností vůbec vytvořené astrální bytosti; 

- planetární duchové: astrální reprezentace sedmi druhů kosmogenních 
sil (bioenergií), „zhora" působících tvořivých principů; 

- elementárové (elementární bytosti či „duchové živlů"): astrální repre-
zentace živlů, resp. astrální substance minerálií, vegetabilií a animálií 
jako základních kategorií říše přírody; 

- géniové („Bohové", „vysoké inteligence", angeloi - andělé) astrální re-
prezentace bytostí duchovní úrovně („božských idejí" či principů světo-
vého dění); 

- astrální těla živých i mrtvých lidských bytostí. 
V rámci těchto kategorií pak staří mágové shledávali ješté určité specifické 

útvary, které však pojmenovávali nejednotné. Nejrozšířenéjší podkategorii -
v některých soustavách i kategorii - reprezentují démoni. Za démony mohou 
být označovány astrální reprezentace duchů živlů, nejčastěji jsou však za dé-
mony označovány ďáblové či síly satanické, které reprezentují především ne-
gativní lidské pudové sklony. Také o tomto předmětu zde již bylo pojednáno, 
uvádím ho zde jen pro úplnost výčtu a ještě se k němu vracím dále. Pierre de 
Lasenic ve svých besedách s členy pražského Horev-klubu hovořil o různých 
druzích larev (larvy motorizované city, např. lítosti, ale i stavy umírajících; 
larvy kolektivních sektářských věr a pověr, tradic rodů a míst - genius loci; 
larvy vytvořené opakovanými myšlenkami a pocity a další). Za základní před-
poklad praxe s astrálem pak pokládal „animalizaci astrálního světla", tj. jeho 
„nabití" živlem. Dění v astrálu, resp. kategorizování jeho bytostí, pak v sou-
hlasu s tradicí třídil do sedmi úrovní. „Astrál je mnohem hustěji obydlen než 
tento náš fyzický svět. Obyvatelé jeho se od sebe liší více, než obyvatelé světa 
viditelného. Rozdíl chvění, podmíněný různou éterickou strukturou astrálních 
těl je zde mnohem více patrnější." Důležité jsou zejména Lasenicovy názory 
na astrální těla zemřelých lidských bytostí. Také astrální světlo je v neustálém 
pohybu, neustále vibruje: „Astrál zemřelého člověka přichází na onu úroveň 
pláně astrální a do okruhu oněch bytostí astrální říše, s nimiž se shoduje po-
čtem a druhem svých záchvěvů (vibrací)." Astrál jako celek je pod vlivem 
Venuše, čemuž v praxi nejlépe odpovídá cesta k sefiře Necah (sedmá sefira 
astrálního trojúhelníka světa Jecira). V magické praxi je ovlivňován pentagra-
my. „Astrální bytosti hledají styk s životem na úrovni fyzické", ale pro jejich 



různou povahu je třeba opatrnosti. Nejlepší reakcí na nežádoucí kontakt je 
zažehnání znamením kříže, nebo zahnání užitím hrotů. Nejzákladnější for-
mou styku s astrálem je užití magického zrcadla. 

Cvičení živlů 
Názvy živlů (oheň, voda, vzduch, země) jsou symboly, takže jejich denotá-

ty nejsou příslušné fyzické objekty, tj. skutečný oheň, skutečná voda atd. Člo-
věk je jediná bytost tvořená všemi živly a duchovni podstatou, která je jejich 
rámcem. Složení těchto živlů v člověku není zcela harmonické ani v období 
narození, jak o tom svědčí radixový horoskop, který má také živlové aspekty. 
Cvičením živlů se jednak harmonizuje osobnost jedince a jednak se zvyšu-
je jeho „schopnost animalizace astrálniho světla", která je předpokladem 
úspěšné a bezpečné psychurgické praxe. Ve cvičení živlů jde tedy o dvojí cíl: 
1. vytvoření živlové rovnováhy a 2. posílení schopnosti animalizace astrální-
ho světla. Živlová rovnováha znamená „vnitřní čistotu" ve smyslu prastavu 
a má tak zásadní aspekt reintegrační. 

Dále podávám základní instrukce ke cvičení živlů, jak bylo vypracováno 
P. de Lasenicem pro členy Horev-klubu. Vlastnímu cvičení předchází po-
všechná úprava způsobu života, která zahrnuje následující kroky: 

- Analýza svých spontánních činů a identifikace jejich pudově-afektivní 
podstaty. 

- Odvyknutí si: eruptivních výbuchů zlosti a vášně, spontánní roztržitosti, 
nervozitě, neklidu a neovladatelné nenávisti nebo lásce. 

- Každému pudovému impulsu postavit čas od času jeho protiklad v oka-
mžiku, kdy se chce projevit. 

- Kterýkoli den v týdnu se zříci nějakého osobního návyku (např. kouření) 
na dobu od 12 do 24 hodin. 

- Jednu hodinu v týdnu uvolnit úplně myšlenky a plně relaxovat psychic-
ky a fyzicky. 

- Jednou týdně zachovat po dvě hodiny naprosté mlčení (vytvořit k tomu 
vhodné podmínky). 

Vlastní cvičení živlů zde podávám dále jen velmi obecně, neboť text nemá 
být instrukcí k praktickému prováděni, které bylo určeno členům uvedeného 
klubu, ale jen ilustrací. Podstatou cvičení je: 

- ztotožňování se s daným živlem pomocí imaginace jeho vlastností; 
- toto se děje v určitých, na sebe navazujících pózách (pozisticky), které 

usnadňují imaginaci a dělí se na přípravné, emisní a recepční (imaginace 
emise a recepce živlu); 

- vzniklé pocity se směrují do oblasti plexus solaris (sluneční pleteně); 



- emise a recepce živlu je provázena vydechováním a vdechováním, jakož 
i vyslovováním určitých manter. 

Cvičení živlů předchází výcvik imaginace, který je obvykle založen na zra-
kové fixaci určitého objektu a následně pak na přenášení jeho představy na 
bílou plochu, vytvořenou např. čtvrtkou papíru, umístěnou vedle fixovaného 
objektu. 

Cvičením živlů se, kromě již uvedených výsledků, dospívá k tzv. živlové-
mu dýcháni, které má již povahu animalizující emise. Ta je podkladem imagi-
nace toho, co má být v astrálu vytvořeno. 

Uvedené základní složky cvičení živlů lze pak vcelku vyjádřit následují-
cím schématem: 

Časový aspekt cvičení živlů je určen živlovými aspekty zodiaku (každý 
z živlů v něm má svůj trigon - čtyři krát tři dává dvanáct dílů zodiaku), při-
čemž vnitřní podstata každého živlu je jeho protikladem (vnitřní podstatou 
vody je oheň atd.). Tyto souvislosti mají zásadní význam pro způsob dýchání 
a tedy i pro způsob emise a recepce živlových vlastností. 

Podstatným aspektem cvičení živlů je imaginace. V přípravné fázi jde 
o výcvik běžně pojímané imaginace, ale ve vlastním cvičení živlů jde již 
o imaginaci zcela specifickou. P. de Lasenic s odvoláním se na „adepta" 
Oswalda Crollia k tomu uvádí: „Má-li imaginace působit přímo a účinně na 
astrální světlo, musí vyvolávat něco jako ,pocit předmětu' uvnitř adeptova Já. 
Pocit zcela abstraktní, automatický a spontánní." Cvičení živlů se provádí 
v následujícím pořadí: země, vzduch, voda, oheň. 

Nerosty a rostliny jsou podle své signatury nabity určitým živlem - do-
konalou živlovou rovnováhu vykazuje perla, a proto se stává jakýmsi detek-
torem živlové struktury člověka (zakaluje se nebo leskne). Živlovou 
nerovnováhu lze proto do jisté míry kompenzovat nošením určitých nerostů, 
zejména drahokamů a kovů. Účinek se zesiluje vytvořením magického rapor-
tu mezi předmětem a jeho nositelem. Podobný význam mají některé druhy 
amuletů a sigilií. Živlová podstata objektů se vybavuje jejich zahříváním. 



Korespondence zodiakálních znamení a živlů přináší následující tabulka: 

Dosažením živlové rovnováhy se vytváří silné magické alter-ego, tj. silná 
působnost trojice magických činitelů imaginace, vůle a transu. 

Démonomagie 

Magie, jak je patrno z toho, co zde o ní bylo dosud napsáno, má na své 
nižší úrovni psychurgie co činit především s démony. Proto její součástí je 
démonologie, nauka o démonech, která vznikala již ve staré Asýrii a Baby-
lónii a byla dovršena pracemi středověkých démonologů, katolických duchov-
ních. Středověk znamená zlatý věk démonologie, které bylo též vyučováno 
na univerzitě ve španělské Salamance, kde také vznikl spis „Pneumatologia 
occulta", pojednávající o skrytých silách lidské duše - fenomén démonismu 
je těmito slovy přímo definován. Rozlišuje-li okultní metafyzika démony 
a anděly a tedy také démonologii a angelologii, pak lze démony chápat jako 
personifikované síly lidského nevědomí a démonologie je pak okultní meta-
psychologie sui generis. Podobné stanovisko by zřejmě zaujala i psychoana-
lýza k tomuto tématu, ale s tím, že by ve fenoménu démonismu nehledala nic 
esoterního a vykládala by jej psychoanalytickými mechanismy potlačení, vy-
těsnění a dalšími. 

Počátky démonologie tedy sahají až do staré Babylónie, jejíž praktická 
magie byla především démonologická. Systematicky pak démonologii pro-
pracoval a základy jejího systému vytvořil byzantský učenec Michael Kon-
stantinis Psellos (1018-1078). Jeho řecky psané dílo o démonech bylo 
překládáno do latiny pod názvem „De operatione daemonorum" (O operacích 
démonů). Prameny Psellovy démonologie byly zejména spisy orientálních 
klášterů, v nichž se zachovaly prvky starověké babylónské démonologie. 



Magické charaktery démonů (podle spisu Goetia). 



K démonům počítal Psellos i tzv. elementární duchy (duchy živlů). V podrob-
ném popisu zjevů démonů, jejich zvyků a způsobilostí je těžiště jeho díla 
o démonech. Velkého rozkvětu, jak již bylo poznamenáno, doznala démono-
logie za středověku, kdy se jí věnovala řada církevních otců, zejména pak 
v souvislosti s pronásledováním čarodějnictví; démoni zde byli proto ztotož-
něni s ďábly. Zatímco Psellos spatřoval démony především v přírodě, stejné 
jako staří Řekové, podle nichž byly prameny, skály, lesy a louky zabydleny 
zvláštními bytostmi, z nichž mnohé byly předmětem pohanských kultů, cír-
kevní otcové spatřovali démony v „mocnostech pekelných". Tehdy ovšem 
ještě nebylo uváděno, že démoni-ďáblové jsou personifikacemi hlubinných 
sil lidského nevědomí, jeho živočišných sklonů, avšak zdůrazňoval se je-
jich styk s lidmi a zdůrazňován byl zejména jev posedlosti démony, proti 
němuž byl vypracován celý systém jejich vymýtání, tzv. exorcismus, který 
se uchoval a je používán dodnes. Od doby středovéku jsou proto démoni ta-
ké označováni za „zlé duchy", ačkoli Homér slovem démoni označoval Bohy 
a v antice byli rozlišováni „kakodaimones" a „agathodaimones", zlí a dobří 
démoni, což odpovídá Psellovu třídění na „démony podzemní" a „démony 
světla". Německá romantika pak hovoří o „démonickém" jako o přírodních 
podstatách, „matkách", tedy jako o přírodních silách, které nejsou ani dobré, 
ani zlé. Zvláštní démonologický systém má kabbala. Francis Barrett, autor 
proslulého díla „The Mágus or cellestial Intelligencer being a complete sy-
stém of Occult philosophy" (1801) označuje démony za „ďábelské duchy" 
a charakterizuje některé z nich takto: 

Mammon - démon pokušení 
Ašmodaj - démon mstivosti 
Bélial - démon neklidu a podvádění 
Abbadon - démon bojů a válek 
Astaroth - démon žalobců 
Pytho - „zlý duch lži" 
Mérikim - „zlý duch nákazy" 

Satan je pak „princem čarodějů", Belzebuth „vůdcem špatných Bohů" atd. 
Středověké grimoáry pak uvádějí další démony a jejich charakteristiky, např. 
následující: 

Aciel - démon peněz 
Mefistofeles - démon poznání 
Anael - démon erotiky 

Z uvedeného je patrné, že zde démonomogie nabírá již směr k meta-psy-
chologii, i když to není dosud ani v nejmenším naznačeno, neboť psychologie 
středověku byla v podstatě jen metafyzikou duše v teologickém smyslu, která 
ponechávala její hlubiny ve svých spekulacích nedotčené. Novodobější 



podrobný popis démonů podali zejména J. Collin de Plancy ve svém slavném 
„Pekelném slovníku" (1845) a rytíř Gougenot des Mousseaux v díle „Mravy 
a praktiky démonů" (1854). Nechybí ovšem ani velká současná díla o démo-
nologii katolicky pojaté, jako např. obsáhlé dvousvazkové dílo E. von Petter-
sdorffa „Dámonologie" (Mnichov 1956, 1957). Nechybí ani nové vydání 
zajímavého pojednání o démonologii a čarodějnictví, které ve formě dopisů 
podal Reginald Scott a další. Praví-li sv. Tomáš Akvinský. „Daemon est deus 
inversus" - „démon je zvrhlý Bůh", platí v rovině antropologické zřejmě: „dé-
mon je zvrhlý člověk", člověk, který devioval svou přírodní podstatu. Takové 
pojetí dává za pravdu církevnímu pojetí démonů, kteří jsou de facto v člověku 
i mimo něj, tvoří s ním trvalé příbuzenství, ale i trvalé konflikty. Nicméně 
v širším pojetí z období romantismu, démonické = esenciálně přírodní, nemu-
sí být démonické nutně spojováno se zlem za všech okolností. Pozoruhodné 
dílo o démonech rytíře Gougenot des Mousseaux bylo, mimo jiné, vyprovo-
kováno memorandem, které zaslal markýz Eudes de Mirville roku 1854 fran-
couzské Akademii a které neslo název „O duchách a jejich fluidických 
manifestacích". Vážený rytíř se ve svém díle zabývá takovými otázkami jako 
např. jak a za jakých okolností jsou démoni člověku nebezpeční, jakou mají 
povahu, zvyky atd. V této knize reaguje také na tehdy se již rychle šířící spi-
ritismus, hovoří o médiích, „točících se a mluvících stolcích" spiritistů a upo-
zorňuje na různá nebezpečí spiritistických seancí, v nichž se nezřídka 
projevují i démoni a jejich účastníci se proto vystavují nebezpečí posednutí. 
Kniha obsahuje i jiná pozoruhodná témata svědčící o vlivu řecké mytologie 
a přírodního pojetí démonického, např. pojednání o vílách. Tyto pohádkové 
bytosti, elementární ženští duchové, obývající živel vody nazývané v období 
antiky nymfami, ve Skandinávii valkýry, v Persii „péri", ve slovanské myto-
logii rusalky atd., poukazují svými charakteristikami, s nimiž v pohádkách 
a pověstech vystupují, na úzké sepětí přírodních skrytých sil a lidské démo-
nie, která je ostatně také projevem jejich působení v člověku. V lidové tradici 
jsou víly spojovány s tanci, které provozují za měsíčních nocí na lesních pa-
loucích, s vírou, že milují zpěv a za jistých okolností se rády zjevují lidem 
a navazují s nimi styky - to jsou půvabné české rusalky, bledé krásné dívky 
s rusými či černými vlasy po kolena, štíhlé, pružné a oděné průzračnými zá-
voji. Ale Ukrajinci znají také rusalky jako staré ošklivé ženy s drápy, které 
jsou člověku nebezpečné jako české polednice a také rusalky, duchy dívek 
zabitých matkou před křtem, které jsou proto nejaktivnější v období dušiček 
(svatodušních svátků) a rusalky-meluzíny, krásné mořské panny Černého 
moře, nebezpečné člověku jako české lesní žínky, svádějící muže, aby je za-
vedly do močálů nebo do hlubokých vod, kde se utopí. Rytíř des Mousseaux 
připomíná pověsti, které byly o rusalkách rozšířeny u starých Gallů a jsou 
ještě živé v Bretani a které jsou velmi podobné tomu, co o nymfách vypráví 
řecká mytologie a co o rusalkách vypráví staré slovanské báje což poukazuje 
na archetypický základ této imaginace. Také v bytostech, které magie nazývá 



Tabulka planetárních démonů, jejich pečetí a korespondencí. 

duchy živlů je promítnut vztah člověka ke skrytým silám přírody. Duchové 
živlů představují antropomorfizaci těchto sil, která má své archetypické zákla-
dy, je tedy reziduem prastarých zkušeností člověka s těmito silami. 

Collin de Plancy má zvláštní kategorii démonů domácích („démons fami-
liers"), kteří se zdržují v místech obývaných lidmi a které staří Římané nazývali 
Penáty („penates"), považujíce je za jakési domácí bůžky. Jsou to vlastně „genii 
loci", géniové místa, vyjadřující atmosféru určité lokality, její astrální obraz. 



Jsou usazeni v lidských příbytcích, ale jsou to i duchové celých měst, městských 
čtvrtí, jejich uliček, starých domů a bytů, vyjadřujíce magickou povahu těchto 
lokalit. V tomto smyslu patří Praha k výrazným magickým městům světa a ně-
kteří básníci, kteří měli blízko k okultismu, jako např. Gustav Meyrink, Jiří 
Karásek ze Lvovic a další dokázali působivě vyjádřit magické kouzlo určitých 
míst Prahy. Vítězka Pihertová ve své hluboce kontemplati vní studii „Praha Jiřího 
Karáska ze Lvovic: Problémy dekadence a démonie" (1923) nazývá básníka 
přímo nekromantem a píše: „letmý záchvěv démonie jde starými zdivy Karás-
kovy Prahy" a přináší „metafyzický zážitek démoniky", magického kouzla 
určitých míst staré Prahy, které básník tak sugestivně vyjádřil svými verši: to je 
Karáskova „vášeň nekromanta pro Prahu mrtvou", „Karáskovo odhalení Prahy 
démonické", jež počíná zejména jeho novelou „Gotická duše", a vrcholí v jeho 
„Románu Manfreda Macmillena", jakož i v novele „Zastřený obraz". Přijme-
me-li okultistickou tezi o tom, že každé hnutí mysli zůstává v astrálním světle 
provždy zaznamenáno a vytváří zde bytost, jsme obklopeni takovými bytostmi 
a některá místa jsou vskutku místy démonickými, kde lidé propadají náhlým 
nevysvětlitelným náladám a zejména úzkostem, neboť silnou astrální impreg-
naci míst přináší zejména tragické události. 

Lidová tradice zná mnoho druhů přírodních duchů, např. bludičky či „svě-
týlka", objevující se za^nocí na povrchu bažin, kde poskakují a „tančí". Stříz-
livá véda je považuje za světelné jevy, vznikající stykem bahenních plynů se 
vzduchem. Avšak lidoyá tradice zná i „světýlka" provázející na polních a les-
ních cestách noční poutníky, i zlé „světlíky" děsící nočního chodce. A ovšem 
také zlomyslné šotky, náladové „plivníky", nešťastné a někdy kruté „divožen-
ky", „divouse", vodníky, klekánice, můry, skřítky a skřety, rarachy, maštální-
ky a mnoho dalších živelných duchů a „ďáblů". 

Démonologové vytvářeli hierarchický systém démonů, který obvykle na-
zývali „pekelná hierarchie" a v němž připisovali různým démonům různé 
funkce a charakteristiky. Uváděli počty ďáblů a pekelné „vojsko" má podle 
některých z nich 6666 legií a každá z nich je složena ze stejného počtu ďáblů, 
takže tato „pekelná armáda" čítá téměř 44 a půl milionu bojovníků. Jedna 
taková „pekelná hierarchie" vypadá následovně: 

Beelzebuth 
Moloch 
Pluto 
Leonard 
Adramelech (velký kancléř) 
Astaroth (velký pokladník) 
Nergal (šéf tajné policie) 
Baal (šéf pekelného vojska) 

vládce pekla: 
velitel pekelného vojska: 
„princ ohně": 
„velmistr sféry": 
„mistři pekelného dvora": 



Pekelní velvyslanci a jejich akreditace: 
Belphegor (Francie) 
Mammon (Anglie) 
Belial (Turecko) 
Rimmon (Rusko) 
Thamuz (Španělsko) 
Hutjin (Itálie) 

Jiná jména, hierarchie a charakteristiky podávají středověké grimoáry, ze-
jména Faustovi připisovaná „Magia innaturalis" a „Goetia, neboli menší klíč 
Šalamounův". 

Podle tohoto pramene podáváme ukázku dalších charakteristik a její ikono-
grafii. 

Bael: „První hlavní duch je král, který vládne východu a je nazýván Bael. 
Způsobuje, že se můžeš stát neviditelný. Vládne nad 66 legiemi pekelných 
duchů. Zjevuje se v různých podobách: někdy jako kočka, někdy jako ropu-
cha a někdy jako muž a prodlévá i současně ve všech těchto formách. Mluví 
skuhravě. To je jeho charakter, který ten, kdo ho volá, musí nést před sebou 

Zaklíná se následujícím způso-
bem: „Volám tě a zaklínám, o du-
chu Baeli a vyzbrojen silou nej-
vyššího majestátu, poroučím ti 
při BERALANENSIS, BALDA-
CHIENSIS, PAUMACHIA a APO-
LOGIAE SEDES, při nejvšemoc-
nějších princích, géniích, liachediích 
a ministrech Tartaru a při nejvyšších 
princích sídla Apologie v deváté le-
gii, volám tě a s voláním tě zaklínám. 
A protože jsem vyzbrojen silou nej-
vyššího majestátu, přikazuji ti při 
něm, řekl a stalo se, jeho poslouchají 
všechny bytosti. Tak také já, který 
jsem učiněn podle obrazu Božího, 
Bohem opatřen mocí a podle jeho 
vůle stvořen, a já tě zaklínám při nej-
vyšším a nejmocnějším jménu Božím 

EL, silném a podivuhodném, o ty duchu Baeli. A přikazuji ti při něm, který 
vyřkl slovo a jehož FIAT bylo dokonáno a při všech jménech Božích a také při 
jménech ADONAI, EL, ELOHIM, ELOHI, EHYEH ASCHER EHYEH, 
ZABAOTH, ELION, IAH, TETRAGAMMATON, SCHADDAI, nejvyšší 

jako znak nebo se ti nepoddá." 

Baelova pečeť. 



pane a Bože; zaklínám tě a při-
kazuji ti s plnou mocí, o duchu 
Baeli, aby ses mi neprodleně 
zjevil zde, před tímto kruhem 
v krásné lidské podobě, bez 
každého znetvoření a nečest-
nosti. A při tomto nevyslovi-
telném jménu, TETRAGRAM-
MATON IEHOVAH, ti přika-
zuji, při jehož uslyšení jsou 
elementy zničeny, vzduch se 
chvěje, moře ustupuje, oheň 
vyhasíná a země se třese a veš-
keré zástupy nebeské, pozem-
ské a pekelné se třesou a jsou 
znepokojeny a zděšeny. Pročež 
ty, ó duchu Baeli, neprodleně 
a bez meškání musíš přijít z oné 
neb všech částí světa, kde pro-
dléváš, abys mi dal odpovědi na 
všechny věci, na které se tě ze-
ptám. Přijď nyní v míru, vidi-
telně a přátelsky a bez váhání, obraz démona 
abys mne zpravil o tom, co si (z Pekelného slovníku Colina de Plancyho). 
přeji. Neboť ty jsi ve jménu 
živoucího a pravého boha, HELIOREN, zaklínán, pročež musíš provést mé 
příkazy a setrvat tak do konce a v souladu s mými zájmy. Abys viditelně 
a přátelsky ke mně mluvil jasným a srozumitelným hlasem bez dvojznačnosti." 

Zaklínání se má opakovat, není-li úspěšné, třeba i vícekrát a když ani to 
nepomáhá, následuje druhé, pozměněné zaklínání, případně i třetí, nejsilnější, 
které se už nazývá „donucení". Nezjeví-li se vyvolávaný démon ani potom, 
„pak věz - praví kniha - že byl svým králem poslán na jiné místo a nemůže 
přijít". Proto následuje ještě „volání krále", aby démona, tak říkajíc, služebně 
uvolnil. „Goetia" patří k „barbarským" textům, v jejichž obsahu se odráží 
určitá naivita středověké mentality. 

Středověká fenomenologie démonického je velmi pestrá a k jejím výraz-
ným kategoriím patří také inkubové a sukkuby, třída proslulých nočních dé-
monů mužské (inkubové) a ženské (sukkuby) povahy. Mnozí démonologové 
tvrdili, že tu však nejde o ďábly a ďáblice; nýbrž pouze o ďábly, kteří na sebe 
berou podobu mužů i žen. A tak týž ďábel může jednou obtěžovat spícího 
muže a vzápětí na to spící ženu: činí tak obvykle v tomto pořadí, neboť 
se věřilo, že muži jako sukkuba či sukkub odejme ve spánku semeno, aby 



je pak použil v sexuálním styku 
se ženou. Démonologové vyslovili 
dokonce přesvědčení, že takto pou-
žité semeno je neplodné. Sv. Au-
gustin („O boží obci" kn. VIII.), 
který připouští, že „kouzelníci" 
užívají ke své činnosti démony, ale 
staví se proti Apuleiovu názoru, že 
„démoni jsou prostředníky mezi 
Bohy a lidmi", píše obsáhle o dé-
monech a uvádí následující: „Mno-
zí to sami zažili, mnozí to slyšeli 
od důvěryhodných Udí, kteří to 
zažili, že Silvani a Panové, které 
lid nazývá inkubos, často usilují 
o tělesné spojení se ženami a také 

Inkubus (kresba neznámého autora) s n i m i dosahují soulože a že jistí 
démoni, které Gallové nazývají 

,dusios' to činí také." Sexuálně čilí démoni neměli tedy jen povahu noční 
a nesváděli muže a ženy jen k hříchu, ale to, co činili, činili tak i pro svou 
vlastní rozkoš. O pohlavním styku žen s ďábly a mužů s jejich ženskou podo-
bou, který se odehrává, když lidé spí, pojednává podrobně neblaze proslulá 
příručka pro inkvizitory „Kladivo na čarodějnice" (Maleus Maleficarum, 
1439), které sepsali dominikáni Jakob Sprenger a Heinrich Institoris. Hned 
v první knize tohoto zvrhlého díla se uvádí že: z Božího dopuštění mohou mít 
démoni - v něž nevěřit je velké kacířství - vliv na tělo a obrazivost člověka , 
a tak mohou vyvolávat i skutečné události. Kniha dále uvádí: „Důvod, proč se 
démoni činí inkuby nebo sukkuby není pocit slasti, neboť jako duchové nema-
jí ani maso, ani kosti; nýbrž nejdůležitějším důvodem je, že neřestí rozkoše 
ničí obojí povahu člověka, tělo i duši. Je nepochybné, že také vědí, že za ur-
čitých konstelací roste semeno; lidé, kteří jsou pak za nich počati, jsou potom 
zkaženi čarodějnickými uměními." Jestliže se pak zeptáme, proč právě při 
pohlavním aktu je ďáblu dovoleno provozovat čarodějnictví a nikoli při ji-
ných lidských činnostech, pak démonologům postačuje důvod, že „moc dé-
monů spočívá v ledví člověka", kde se odehrávají „bitvy všech bitev" a kde 
je dosaženo vítězství, rozumí se dobra, jen zřídkakdy. Jinými slovy: ďábel 
vyhledává nejslabší místo člověka a tím je touha po slasti, kterou nejlépe 
reprezentuje sex, a proto také v této oblasti ďábel útočí na člověka s nejlep-
šími vyhlídkami na své vítězství - viz mimo jiné jeho metody způsobující 
„pokušení sv. Antonína". Za „démona kurevnictví" pak ctihodní autoři „Kla-
diva" prohlašují Asmodea. Zatímco církevní démonologové spatřovali inku-
bát a sukkubát v činnosti ďábla, spatřoval jej Paracelsus prostě v noční 
imaginaci člověka vyvolané jeho sexuální abstinencí, ale soudil, že erotické 



sny doprovázené u mužů polucemi plodí v astrálu larvy, které se vracejí k těm, 
kdož je zplodili. Démonologové pak s oblibou citovali příběhy žen, které pro-
buzeny z živého, patrně erotického snu, vyprávěly, že byly právě „vytrženy 
z náručí sličného mladíka", vdov, které si stěžovaly na to, že jsou stále proná-
sledovány inkuby a mladých „vysílených mužů", navštěvovaných noc co noc 
sukkubami. Démonologické spisy a zejména „Kladivo na čarodějnice" jsou 
psány ve znamení ďábelského sexu. 

Je samozřejmě nasnadě vysvětlovat jevy inkubátu a sukkubátu psychofy-
ziologicky jako projevy erotických snů, motivované sexuální zdrženlivostí 
a jejími fyziologickými důsledky, resp. psychoanalyticky. O druhý způsob 
se pokusil známý psychoanalytik Ernest Jones v knize o „noční můře" (Der 
Alptraum in seiner Beziehung zu gewissen Formen des mittelalterlichen 
Aberglaubens, 1912). Pojem noční můra znamená tíživý sen, něm. „Alp-
traum", ze slov „Alp", zlý skřítek a „Traum", sen. Neoznačují se tím však 
jen sny sexuálního obsahu, ale spíše sny úzkostné, v nichž často vystupují 
různá zvířata, která však jsou, podle psychoanalytiků, symboly potlače-
ných sexuálních tužeb (např. sny dívek o tom, že jsou pronásledovány nebo 
napadány divokými zvířaty, což psychoanalýza vysvětluje symbolizací vytěs-
něné touhy po „divokém" sexuálním styku). Je to zjednodušené pojetí, neboť 
úzkostné sny mají často původ nejenom ve starostech a obavách, ale i v in-
suficienci srdeční činnosti, jejíž symptomy, např. dušnost, bolesti v hrudi atd. 
se snadno ve snu asociují se zvířaty. Podle Jonese také přeměna člověka ve 
zvíře má v mnoha mýtech skrytý sexuální význam: Leda byla svedena labutí, 
Evropa býkem atd. Tvrdí se dokonce, že víra ve „zlé duchy" vychází ze zá-
žitků „noční můry", stupeň vědomí tu bývá vyšší než v hlubokém spánku, 
a proto je zážitek bližší skutečnosti, což je doprovázeno i sexuálními reak-
cemi. Jones definuje „noční můru" jako „druh napadení člověka úzkostí, kte-
rý v podstatě spočívá v prudkém duševním konfliktu, jehož střediskem je 
potlačená komponenta psychosexuálního pudového života; může být vyvolán 
nějakými periferními podněty, které slouží k tomu, aby tento komplex po-
tlačených citů vzbudily". Výše uvedený příklad dívky, pronásledované ve 
snu divokým zvířetem vychází z potlačení „ženských masochistických se-
xuálních pudů". Snící žena tu prožívá v poněkud přehnané podobě pocity, 
doprovázející pohlavní akt (tlak na prsa, „vnější odevzdání vlastního já", spo-
jené s pocitem ochromení atd.). Není-li potlačení příliš silné, obsahuje sen 
směs příjemných a nepříjemných dojmů, úzkost však může převážit nad 
pocity slasti. Odtud může pak snadno vzniknout víra v ďábelského inku-
ba, soudí Jones. Staří Řekové nazývali démony, vzbuzující úzkostné sny 
spojené se sexuálními zážitky, „efialtes" a ztotožňovali je obvykle s Fauny 
a Satyry (Artemidor a další). Erotická „noční můra" je tedy zvláštním druhem 
úzkostného snu, vycházejícího z potlačených sexuálních sklonů, a proto je 
směsí slasti a úzkosti. Podle Jonese se v mýtech a snech objevují spojení dvou 



Tabulka planetárních démonů a jejich korespondencí. 

extrémů, přitažlivosti a odpudivosti, krásy a ošklivosti, což odpovídá dvěma 
soupeřícím tendencím, vzruchu a útlumu. 

Katoličtí teologové a démonologové věnovali mnoho pozornosti inkubům 
a sukkubám, resp. sukkubům, např. sv. Augustin (De civitate Dei, kn. XV.), 
sv. Tomáš Akvinský (Summa theologica, pt. I., quest. 51) a další, považujíce 
je za jevy ďábelské. Avšak démonolog Pietro Sinistrari, vycházeje patrně 
z mytologických dat o pohlavním spojování bohů s lidmi, pokládal inkuby 
a sukkuby za démony vyššího řádu, stojícího na úrovni mezi lidmi a anděly. 

Středověká literatura o magii a démonologii je plna příkladů činnosti dé-
monů, zvi. pak inkubů a sukkub, z nichž některé se nám dnes jeví spíše jako 



anekdoty. Tak slavný démono-
log Reginald Scot (1584) uvádí 
příběh mladé dámy, která vola-
la o pomoc, jsouc obtěžována 
ínkubem. Přátelé, kteří jí při-
spěchali na pomoc, nalezli pod 
její postelí „inkuba v postavě 
biskupa Sylvana". Pověst bis-
kupova tím utrpěla, píše Scot, 
neboť mnohé nebylo možno 
přesvědčit, že inkubus na sebe 
pouze vzal biskupův zjev. Scot 
k tomu ješté poznamenává, že 
je to vynikající příklad ďábel-
ské moci a proradnosti. Inkubus 
na sebe vůbec často bral zvlášt-
ní podoby, nikoli jen lidské, 
vystupoval také v podobě zvířat 
a s oblibou na sebe brával po-
dobu zemřelého manžela a mi-
lence. Zatímco se čarodějnice 
inkubům dobrovolně podrobo-
valy, panny a ženy počestné jimi 
byly častéji spíše obtěžovány, 
aby jim přece jenom posléze ke 
svému žalu a zahanbení podleh-
ly. Hromadným nájezdům inku-
bů podléhali jeptišky v někte-
rých klášterech, jak je známo 
z čarodějnických procesů. Ač-
koli se v „Kladivu na čarodějni-
ce" popírá, že inkubus může se 
ženou zplodit dítě, protože se-
meno, které předtím získal jako sukkubus, než je přenese do těla ženy ztrácí 
jaksi svou plodivou způsobilost, někteří démonologové připouštěli, že inku-
bové mohou plodit děti, ale pak otci vlastně nejsou oni, nýbrž oni neznámí 
„dárci". Dokonce se věřilo, že řada známých lidí byla zplozena inkuby (např. 
Alexander Veliký, Caesar a ovšem Luther a další), nebo, že ze styku s inkuby 
se rodí různá monstra. 

Teprve na konci XIX. století se v souvislosti s jevy inkubátu a sukkubátu 
hovořilo o „nemocech náboženského citu", nebo o „nemoci genitální senzibi-
lity". Moderní okultisté věřící v existenci a ve vlivy astrálu chápou inkubát 
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a sukkubát jako imaginací zplozené astrální larvy, které pak obtěžují své tvůr-
ce, ale i v možnost, že astrální cestou mohou spící muže a ženy obtěžovat 
černí mágové a potom ovšem i zcela zvláštní kategorie astrálních bytostí, 
upíři, o nichž bude promluveno dále. 

Příbuzným jevem byla inkubace, rozšířená po celém světě jako víra v po-
hlavní styk bohů s lidmi, resp. lidí s bohy, během chrámového spánku a ve 
starém Řecku spojení s bohy v blízkosti posvátných pramenů a jiných míst. 
Takové bylo spojení s bohem Serapidem ve starém Egyptě a ve starém Římé, 
kde byl též jeho chrám, s bohyní Dianou v Efesu atd. Vzdáleně s tím souvisí 
i tzv. posvátná prostituce žen, např. v chrámu boha Višnu v Indii, s Be-
lem a Samašem v Babylónii, s Ammonem v egyptských Thébách a jinde. Po-
hlavními styky lidí s bohy se vyznačoval také Asklepiův kult v Epidauru, 
dionýská a jiná mystéria, zejména ta, která byla spojována s hadím kultem 
a s oslavami Priapa (dobrovolná deflorace dívek na jeho soše). Jones upozor-
nil také na již zmíněnou souvislost s vampyrismem (upírstvím): upíři, mrtví, 
vstávající z hrobů, aby živým lidem sáli krev a udržovali si tak svou přízrač-
nou existenci, byli také často sexuálními záletníky, stejné jako řecko-římské 
lamie, ženští démoni posedlí sexem. 

Budiž zde však zmíněna ještě další kategorie démonů. Anglický démono-
log Reginald Scot, zde již zmíněný, ve svém proslulém díle „Odhalení čaro-
dějnictví", věnuje zvláštní pozornost třídě démonů, které charakterizuje jako 
„malé ďábly" vystupující ve tvaru zvířat. Středověkými démonology byli také 
nazýváni „familiares", ale toto slovo je často zaměňováno za slovo „famulia-
res" - první je odvozeno z lat. „familia", rodina, druhá z „famulus", sluha -
ale obě slova vyjadřují v podstatě totéž, protože tu jde o démony, kteří sdílejí 
s lidmi jejich obydlí a kteří vystupují, i když ne vždy, také jako „služební 
duchové", jak zjišťovali inkvizitoři. Brali na sebe zejména podobu černých 
koček a černých psů (odtud patrně známé imago čarodějnice jako stařeny 
s černou kočkou na rameni). Služebním démonem Agrippy z Nettesheimu prý 
byl černý pes, který po smrti svého pána náhle zmizel. Démonické je vůbec 
často spojováno se psy, kteří hrají určitou roli i v mytologii, např. v řecké 
mytologii mnohohlavý pes Cerberus na břehu podsvětní řeky Styx, v čínské, 
ale i indické a muslimské tradici jsou černí psi spojováni s démony a královna 
čarodějnic Hekaté se raduje ze štěkotu psů a její doprovod, mimo jiné, tvoří 
psice. 

Nejhrůznější obraz černé magie tvoři tzv. vampyrismus, upírství, který pa-
tří k fenomenologii démonického. Víra v upíry je rozšířena po celém světě 
a obraz upíra podává již babylónská démonologie. Byly nalezeny celé hřbito-
vy lidí podezřelých z upírství, kteří v hrobech byli uloženi tak, aby jim byl 
znemožněn výstup, případně ve stavu, který jim měl upírství znemožňovat, 
s uťatými hlavami. Věřilo se, že upíři, kterými se stávají lidé určitým způso-
bem k tomu předurčení a jejich oběti, vstávají v noci z hrobů a navštěvují živé 



osoby, kterým sají z hrdla krev, aby si prodloužili svou záhrobní existenci, 
která je néčím mezi životem a smrtí. V psychiatrii existuje nosologická jed-
notka zvaná vampyrismus, označující osoby, vyznačující se sklonem k vysá-
vání krve z jiných osob, které přitom, nebo potom, nezřídka zavraždí. Tato 
psychopatická individua jsou fascinována lidskou krví. S fenoménem vampy-
rismu souvisí i bohatá nekrofilní literatura a pověsti o erotických vztazích 
mezi živými a mrtvými, např. Herodot uvádí, že tyran Periander měl sexuální 
styky se svou ženou Melissou i po její smrti, stejně jako král Herodes. V arab-
ském okultismu vystupuje upír pod názvem „ghul" a je jím obvykle člověk, 
který se za živa oddával černé magii. Objevilo-li se kdysi v některé obci více 
úmrtí po sobě, pátralo se po upírovi, neboť jeho oběti obvykle po jeho třetí 
noční návštěvě umírají a stávají se samy upíry. Podezření, jak to uvádí řada 
zpráv o těchto jevech, se pak často potvrdila: exhumovaná mrtvola osoby 
podezřelé z upírství nejevila známky posmrtného rozkladu, byla „plna čerstvé 
krve" a měla charakteristický výraz. V takovém případě bylo její srdce pro-
tknuto kůlem z osikového dřeva, její hlava byla uťata a její tělo posléze spále-
no. Věřilo se, že je tím od dalšího upírství osvobozena a není už proto také 
živým nebezpečná; řádění takového upíra tím byl učiněn konec. Na obranu 
proti aktivním upírům se používalo zejména kříže, jehož se upír děsí a jež mu 
vytváří nepřekonatelnou překážku, stejně jako květy česneku. Fyzicky pře-
moci upíra nelze, neboť má sílu třiceti mužů. Nemůže překročit vodu, ale 
může se proměnit ve zvíře a šplhat po stěnách, v netopýra a létat vzduchem, 
ve vlka atd. Upír pohybující se mezi živými se pozná podle toho, že nevrhá 
stín a jeho zjev se neodráží v ploše zrcadla, ale také podle toho, že je bledý 
a má však výrazně rudé rty a mimořádné vyvinuté špičáky, jimiž se zakusuje 
své oběti do hrdla. Ta je po takovém útoku zesláblá a vykazuje charakteristic-
ké znaky kousnutí na postranní části svého hrdla. Upír se mohl pohybovat 
mezi živými, nebyla to tedy bytost jen noční, ale jeho moc jako upíra byla 
omezena jen na dobu mezi západem a východem Slunce - proto bylo nutno 
zneškodnit jej v době od východu do západu Slunce, kdy byl bezmocný, jen 
se tvářil zuřivě a syčel, když měl být v této dobé zneškodněn. Obličej upíra, 
mrtvolně bledá tvář, zapadlé oči rámované namodralými skvrnami a syté čer-
vené rty již sám o sobě budil hrůzu svým mrtvolným vzezřením. 

Ve středověku, ale i v novověku, existovaly celé upíří epidemie, které trva-
ly až do XIX. stol. (zejména Maďarsko 1832, Srbsko 1825 a ovšem rumunské 
Karpaty, které jsou jakousi krajinou upírů a kde působil z beletrie známý upír 
hrabě Vlad Dracula (t 1505) - ještě v roce 1899 vykopali rumunští sedlá-
ci v Krassově třicet mrtvol, podezřelých z upírství a rozsekali je na kusy). 
V roce 1874 na Rhode Island (USA) vykopal otec mrtvolu své dcery a spálil 
její srdce v domnění, že je upírem a příčinou smrti řady příbuzných, kteří 
zemřeli v krátké době za sebou. Pražští okultisté si vyprávěli o upíří dvojici 
na proseckém hřbitově a po jeho zrušení před několika lety zde byla objevena 



podezřelá dvojice mrtvol zcela zachovalých a ve starodávném oděvu. Učený 
benediktinský opat z Lothringen, Augustin Calmet napsal v roce 1746 fran-
couzsky knihu s názvem „Učené pojednáni o těchto tak zvaných vampýrech, 
neboli vracejících se mrtvých v Maďarsku, na Moravě atd." V té době znovu 
propukl hon na upíry na Olomoucku. Sedmá kapitola tohoto díla, plného 
nesmyslů a opatřeného biskupským cenzurním svolením, pojednává o upí-
rech na Moravě. Její materiál je z velké části převzat z díla „Magia posthuma" 
od Carola Ferdinanda von Schertze z roku 1706. Calmet vypráví, mimo jiné, 
o jistém pastýři z jedné vesnice patrně u české Kadaně, který se krátce po své 
smrti zjevil několika lidem z vesnice, kteří po osmi dnech na to zemřeli. Ves-
ničané jej vykopali z hrobu, přibili jeho tělo kůlem k zemi, ale upír ještě téže 
noci řádil dál. Předali pak proto jeho tělo rychtáři, který je na své káře odvezl 
ze vsi. Když bylo tělo pastýře převáženo, tak prý „pohyboval rukama a no-
hama a vyl jako zběsilý... Když jej pak znovu probodli kůly, křičel lítostivě 
a vydal ze sebe množství zcela čerstvé krve". Posléze byl spálen a jeho řádění 
ustalo. A „tak se zachází s mrtvými, kteří se vracejí," píše Calmet a dodává: 
„a jestliže těla těchto jsou vykopána, jsou shledána zcela živé zabarvená, také 
na údech měkká a pohyblivá, bez červů nebo hniloby". Doporučuje pak, jako 
expert na upíry, mrtvolám podezřelým z upírství ještě utnout hlavu a spálit 
ji, avšak na základě soudního usnesení. Pokud zemřou osoby podezřelé 
z upírství, doporučuje je ponechat sedm dní nepochovány a zjistí-li se, že vy-
kazují známky posmrtného hnití, pak je teprve spálit. Ujišťuje, že bylo po-
zorováno, že oděv osob podezřelých z upírství se sám, bez vnějšího zásahu 
pohybuje. Upíři mohou mít pomocníky mezi živými, kteří se vyznačují od-
pornými zlozvyky, např. pojídáním hmyzu. 

Calmetovy zprávy o upírech patří nepochybně do oblasti pověstí, vyvola-
ných zjitřenou fantazií, ale okultisté věří, že astrální těla určitých lidí mohou 
být po jejich smrti fixována na hrob, kde odpočívají, a že mohou vykonávat 
jakési výlety za získáním vitální síly živých, aby si prodloužili svou záhrobní 
existenci. Mohou se však pohybovat jen ve formě astrálního těla. Jsou to ob-
vykle lidé, kteří velmi lpěli na životě, měli nějaké silné sklony a vazby na 
pozemský život, od něhož se nemohou odpoutat. Nicméně doporučují nezdr-
žovat se po setmění na hřbitovech. Rozlišují také upírství živých, arrivismus, 
spočívající v úmyslném nebo neúmyslném „vysávání životní energie" živých 
živými. Pierre Piobb ve svém „Formuláři vysoké magie" o tom píše: „Vidí-li 
se často dvě osoby, nebývá vzácné, že rychle nabude jedna nad druhou urči-
tého vlivu... a že vysaje vědomě či nevědomě (podle toho zná-li magii či nic) 
z ovládnuté osoby část fluida. Je to nejobyčejnější forma upírství." V tuto 
formu upírství se silně věří zejména v Itálii, kde je také rozšířen zvyk chránit 
se před vysáváním životní energie, nebo jak říká Piobb, fluida, mimo jiné, 
„děláním rohů", tj. proti osobě podezřelé z arivismu se zvedne ruka s vystrče-
ným ukazováčkem a malíčkem. 



Calmet byl katolický duchovní, který byl ve svém pojednání vázán na teo-
logické pojetí zmrtvýchvstání: skutečné mrtvý člověk může být k životu 
vzkříšen jen z vůle Boží, a to je pak nadpřirozený zázrak. A tak smrt upírů 
není podle něho skutečná smrt a jejich posmrtný život není skutečný život, je 
to jen jakási přízračná existence. Novodobé rozsáhlé vylíčení upírství podal 
anglický katolický kněz a historik démonologie Montague Summers („The 
vampire in Europa 1968). Víra v upíry živená pověstmi, kterých je v dějinách 
magie bezpočet, však setrvává dodnes. Anglická veřejnost byla v roce 1974 
vzrušena soudním procesem, který byl veden proti Davidu Farrantovi, před-
sedovi jisté okultní společnosti, který byl souzen za hanobení hrobu. Jeho 
případ souvisel s pověstmi, že na londýnském starobylém hřbitově s poněkud 
pochmurnou atmosférou „Highgate cemetery" se pohybuje upír. Pokusilo se 
ho zničit kolem stovky lidí, kteří na něho uspořádali doslova hon, přičemž 
byla poškozena řada hrobů a vyňata z nich řada těl, která pak byla správou 
hřbitova „diskrétně vrácena zpět na své místo". Farrant byl jedním z těchto 
lovců, ale měl tu smůlu, že byl přistižen, že o zničení upíra usiluje poněkud 
netradičními prostředky. 

Nechybí ovšem ani psychoanalytické teorie pověstí o vampýrech: jedny je 
považují prosté za projekci sadistických sklonů, jiné za fantazie vyvolané 
vzpomínkami na život v mateřské děloze: „Krví naplněná hrobka, v níž vam-
pýr plave a k tomu žvýkání palce nebo kusů oděvu - z hrobu upírů prý za-
znívají podle pověstí mlaskavé a jiné zvuky - silně připomíná symboly 
mateřského těla (hrobka) a život v děloze" (Staubli podle W. Bauera v doslo-
vu k novému vydání Calmetovy knihy). Konečně nechybí ani „vědecké hypo-
tézy" výkladu, které jsou pozoruhodné svou stupiditou. 

Další démonologickou kategorii tvoří tzv. elementární duchové či duchové 
živlů. Okultisté dlouho věřili v pravost fotografií drobných vil a skřítků, které 
na zahradě svých rodičů pořídily dvě dívenky na začátku našeho století, ale 
které více než po půlstoletém ujišťování, že jsou fotografie pravé, posléze 
přiznaly, že šlo tehdy o zlomyslný podvod. Avšak i parapsycholog Fritz Qua-
de vystoupil v roce 1935 na parapsychologickém kongresu v Oslo s tezí 
o existenci „přírodních duchů", ale vedení kongresu odmítlo jeho referát 
v kongresových materiálech otisknout, aby parapsychologie nebyla kompro-
mitována. Víra v existenci elementárních duchů je jakýmsi prubířským ka-
menem pravověrného okultistického přesvědčení, a proto se ti pravověrní 
odvolávají na kdejakou senzační zprávu o výskytu elementárních duchů a na 
důvěryhodné osoby, které v jejich existenci věří, případně podávají zprávy 
o tom, že tyto bytosti pozorovaly. Jedna z takových zpráv je vázána na místo 
na severním pobřeží Skotska, zvané Findhorn. Původně pusté místo bylo osíd-
leno skupinou lidí, kteří z něj, údajně s pomocí elementárních duchů, vytvo-
řili, jak dokazují barevné fotografie ovocných a zeleninových plodin, kvetoucí 
zahradu, v níž se daří i tropickým rostlinám. Odborníci jsou prý přesvědčeni 



o tom, že toho nemohlo být dosaženo známými pěstitelskými metodami. Oby-
vatelé Findhornu vysvětlení mají: stalo se to péčí elementárních bytostí, se 
kterými vstoupili do styku a které pečují o „život rostlin". To je podle starých 
tradic skutečně úkolem určité kategorie elementárních bytostí, které reprezen-
tují védě neznámé podstaty čtyř přírodních energií, živlů. Lidem se mohou 
zjevovat v určitých bizarních podobách, připomínajících pohádkové bytosti. 
Duchové živlu země, zvaní gnómové a gnómidy vystupují obvykle v podo-
bě typických trpaslíků se špičatou čepičkou na hlavě; duchové vzdušného 
živlu jsou nazýváni sylfové a sylfy a vyznačují se krásnými zjevy v malých 
lidských postavách; duchové ohnivého živlu, zvaní salamandři a salamandry 
jsou drobné pohyblivé bytosti, ale mohou na sebe brát i podobu hrozivých 
tvarů (např. ve formě kulového blesku) a posléze duchové vodního živlu jsou 
převážně ženského pohlaví (nymfy, undiny) a krásných zjevů, podobné svými 
tvary a velikostí člověku, mužského pohlaví jsou vodníci, zjevující se ve své 
charakteristické pohádkové podobě jako zelení mužíci s prsty spojenými plo-
vacími blánami. Střízlivě uvažujícímu člověku se zdá být existence takových 
bytostí absurdní, ale existují lidé, důvěryhodní a psychicky zcela normální, 
kteří jsou ochotni přísahat, že se s takovými bytostmi setkali, některé z nich 
dokonce s určitými lidmi styk vyhledávají. Jejich zjevy popisují také vizioná-
ři a nezřídka se duchové živlů zjevují dětem. Vizionář R.O. Gromie ve find-
hornské zahradě tvrdí, že „viděl" kdysi Fauna i Pana, starořecká přírodní 
božstva. Život a zjevy všech kategorií přírodních duchů popsal, mimo jiné, 
také vizionář Erhard Bázner (1924). Avšak „viděli" je údajně i chataři a cha-
lupáři na odlehlých místech Šumavy a jinde. Duchové živlů jsou bytosti tvo-
řené právě jen tím živlem, k němuž přísluší, a proto jsou podle okultistů 
viditelní jen za určitých podmínek. Jsou smrtelní, ale mohou být staří celá 
staletí, mají zvyky obdobné lidským, ale jejich život souvisí především s pří-
rodními funkcemi daného živlu. Proklos je nazýval dušemi minerálů a rostlin. 
Starými mágy byly tito duchové evokováni proto, aby jim prozradili různá 
tajemství přírody. Zdržují se na určitých místech, např. v lesních zátiších se 
zdržují Sylvestři (Silváni), „duchové lesů", kteří jsou příbuzní duchům vodní-
ho živlu; gnómové (skandinávští trollové) či též pygmeové, obývají jeskyně, 
skály a podzemí a zjevovali se prý často horníkům. 

Paracelsus napsal o těchto bytostech spis nazvaný „O nymfách, sylfech, 
pigmeích a salamandrech", který začíná touto pozoráhodnou úvahou: „Tělo 
musí být chápáno tak, že jsou ho dva druhy. Tělo pocházející z Adama a tělo 
z Adama nepocházející. Tělo z Adama je hrubé tělo, neboť je pozemské 
a jinak nic než tělo, které lze uchopovat a brát jako dřevo nebo kámen. Druhé 
tělo není z Adama; je to jemné tělo a nelze je uchopovat a brát, neboť není 
učiněno ze země." Paracelsus pak pokračuje: pozemské hrubé tělo neproniká 
zdi, ani stěny, jemné tělo je proniknout může, otcem prvního je člověk, druhé-
ho duch. Existují bytosti, které mají těla a zvyky jako lidé, ale těla jemná 
a „nikdo by se neměl divit tomu, že taková stvoření existují, neboť Bůh je 



podivuhodný ve svých dílech, která často nechává projevit se podivuhodným 
způsobem." Živel, který elementární bytosti obývají je jejich prahmotou a tak, 
jako lidé procházejí vzduchem, procházejí např. gnómové zemí a skalami. 
Někteří z těchto duchů jsou velmi malé, jiní naopak velmi velké postavy 
a všichni nosí zvláštní oděvy (!?). Za určitých okolností se lidem zjevují a mo-
hou s nimi i obcovat. O elementárních bytostech napsal knihu i známý teosof 
Franz Hartmann, podle něhož jsou tito duchové elementů ztělesněním psy-
chické substance těchto elementů, a proto patří do oblasti astrálního světa; 
reprezentují zde astrální substanci minerálií, rostlin a snad i zvířat. Pokud se 
zjevují, tak jako všechny ostatní bytosti tohoto druhu, tj. v astrální formě. 
Kabbalisté nazývají tyto duchy čtyř elementů „šedím". 

Víra v elementární duchy je rozšířena ve všech kulturách, staří Egypťané je 
nazývali „afrity", staří Indové „dévy", staří Arabové „džiny" (což však není 
zcela přesné). V lidové tradici jsou označováni mnoha jmény, podle svých 
různých podtříd, jejichž příklady jsem již uvedl. 

Satanistická magie 

Víra v existenci Satana jako „knížete tohoto světa" a jeho kult se nazývají 
satanismus; v širším smyslu tu však jde i o černomagickou praxi, neboť Satan 
je nejen nejvyšší bytostí okultního pandaemonia, ale také personifikací nej-
mocnější bytosti černé magie. V současnosti se satanismus ponejvíce prezen-
tuje jako více či méně trapné provozování skupinového sexu ve jménu Satana 
a ve stínu jeho vybledlých symbolů. Podle středověkých démonologů vyučo-
val Satan na sabbatu čarodějnice zkázonosným magickým praktikám, neboť 
zlo je jeho živel a konáním zla je i uctíván. Současný největší znalec sata-
nismu K.R.H. Frick rozlišuje několik jeho forem: religiózní satanismus 
jako náboženství, vyvolaný pozdně gnosticko-manichejským náboženským 
dualismem boha dobra a boha zla; ireligiózní, nenáboženský, ateisticko-mate-
rialistický, resp. ateisticko-naturalistický, což je jeho nejpopulárnější a nejčas-
tější forma, vystupující jen jako určitá životní póza. První forma satanismu 
jako náboženství je paradoxní, protože se tu člověk klaní svému zhoubci 
a úhlavnímu nepříteli lidského pokolení, jehož živlem je zlo vztažené ovšem 
především k člověku a tak uctívá symbol vlastní zkázy. Novodobí satanisté 
chápou Satana jako symbol vzpoury proti konvenci a jako symbol života bez 
zábran, symbol plné smyslovosti, ovšemže především sexuální - je to zvláštní 
druh fantazie poněkud chudokrevných intelektuálů a je to dosti primitivní fi-
losofie smyslového vyžití života. Tohoto plného vyžití se však často dosahuje 
s pomocí afrodisiak a perverzními stimulacemi. Tato forma satanismu je pou-
há póza, přinejlepším pak pouze oslava tělesnosti a smyslovosti dosti svéráz-
ně pojaté, spojená se vzpourou proti konvenci. Prakticky se však omezuje 



na inscenace černých mší, tj. trapně organizovaných sexuálních orgií, kte-
ré jsou poslední nadějí vyžilých playbojů. Ideologii satanismu se v posled-
ní době pokoušeli vytvořit dva satanisté: „papež" Satanovy církve v San 
Františku Anton Szandor LaVey ve zmatené kompilaci představující jakousi 
filosofii novodobého hédonismu (Satanská bible - kniha tak milá intelektuál-
nímu primitivismu). Druhým představitelem je rakouský zběhlý katolický 
kněz Josef Dvorak, kterému nechybí smysl pro magické aspekty problému, 
ani intelektuálně rafinované zpracování problému lidské vzpoury jako klíčo-
vého aspektu satanismu. Oslava těla a vzpoura proti konvenci, to jsou dvě 
ideje satanismu, které do jeho řad na jedné straně přilákaly vyčerpané snoby 
a na druhé teroristy. Praktickým satanistou byl bestiální vrah Charles Manson 
se svou „rodinou" hysterických a zvrhlých vražedkyň, ale dějiny jsou plny 
podobných příkladů, kdy zločin byl motivován jako služba Satanovi. 

V roce 1971 byl anglickou policií konečně polapen Edward Paisnel, po-
strach ostrova Jersey, který zde od roku 1957 přepadal ve zvláštní masce ženy, 
především nedospělá děvčata a znásilňoval je. Při domovní prohlídce u něho 
policie našla zvláštní oltář, na němž byla umístěna ropucha z porcelánu, ka-
lich a meč. Kromě toho u něho našla různé knihy o černé magii. Při výslechu 
později Paisnel doznal, že praktikoval černou magii, aby s pomocí ďábla zís-
kal tajemství alchymické přeměny olova ve zlato a že černomagický rituál tu 
vyžaduje použití „krve nevinné panny". Za sedm znásilnění byl Paisnel od-
souzen ke třiceti letům žaláře. 

Jeho velkým historickým předchůdcem byl francouzský vévoda a maršál 
Gilles de Rais (též Rays či Retz), velmož, který se v pětadvaceti letech stal 
maršálem a patřil k osobním ochráncům Johanky z Arku. Popsal jsem již jeho 
příběh v historické části této knihy, na tomto místě ho jen pro úplnost připo-
mínám. Posedlý touhou po zlatě se nejprve oddával alchymii a pak na radu 
skutečného zloducha Francisca Prelatiho se oddal černé magii nejhoršiho dru-
hu. Satanismus a černá magie jdou dějinami okultismu ruku v ruce. V kryptě 
svého zámku v Tiffauges ve Vandée, jehož rozvaliny jsou ještě zachovány 
a vyzařují děsnou atmosféru událostí, které se zde odehrály, se dopouštěl v po-
lovině XV. století děsných zločinů na dětech, aby přiměl ďábla k vyzrazení 
tajemství přeměny olova ve zlato. Sadisticky, s nepopsatelnou sexuální zvrá-
ceností zde umučil asi sto čtyřicet dětí. Nezměrné utrpení z muk, jimž byly 
tyto děti, získávané nejprve k důvěřivosti, vystaveny, jejich krev a zvrhlé se-
xuální praktiky, kterých se na umírajících dopouštěl, měly mu získat Satano-
vu přízeň, neboť Satan miluje zlo spojené s hrůzou a perverzí. Když strach, 
který zachvátil kraj, bolest rodičů ztracených dětí a důkazy, že se ztrácejí 
v Raisově zámku, byly nezvratné a nesnesitelné, byl konečně vydán spravedl-
nosti a v říjnu roku 1440 upálen. Jeho případ literárně zpracoval ve svém sa-
tanistickém románě „Tam dole" J.K. Huysmans, který u tohoto zvrhlého 
psychopata nachází tři tváře: srdnatého a zbožného žoldnéře, rafinovaného 



Pózování satanistického „papeže " Le Veye. 

a zbožného umělce a konečně „kajícího se hříšníka a mystika". Jaké to zma-
tení pojmů! Ve směru své přejemnělé pseudopsychologické analytičnosti do-
konce Huysmans napsal, že nahlédneme-li za panorama de Raisova života, 
„objevíme proti každé jeho neřesti ctnost, která jí odporuje". Když však tento 
bretaňský vévoda, postrach svého kraje, ve svých šestatřiceti letech života 
skončil na hranici, nezůstalo po něm ani v pověstech nic, než jeho ohavné 
zločiny. 

Je-li Gilles de Rais typem zvrhlého praktikujícího satanisty z přesvědčení, 
který věří v moc černé magie a oddává se jí, aby získal bohatství, které ztratil, 
je seriózní anglický sir Francis Dashwood žijící na začátku XVIII. století, pro-
totypem většiny současných satanistů, jimž je Satanův kult záminkou k do-
časnému oživení vyčerpaných smyslů. Také jeho příběh zde byl již vyprávěn. 
Tento typ satanisty má jednu obzvláště zajímavou variantu, v dějinách sata-
nismu ne právě vzácnou, totiž odpadlého katolického kněze. 

Tento typ reprezentuje zvláště výrazný francouzský teolog Joseph-Antoine 
Boullan z konce minulého století. Tento vysvěcený katolický kněz pracoval 
nejprve jako vikář, pak si udělal v Římě doktorát teologie a byl činný i jako 
překladatel mystických spisů a šiřitel kultu Panny Marie, k jejíž oslavě založil 
a redigoval časopis Mariin růženec. Na jaře roku 1856 se seznámil s belgic-
kou jeptiškou a vizionářkou Adélou Chevalierovou a za podpory mnichů z La 
Salette (místa zjevení Panny Marie) mu byla svěřeno její duchovní vedení. 
Mysticky založená Adéla se nicméně stala jeho milenkou a jedno ze tří dětí, 



které mu porodila, bylo prý později 
obětováno při černé mši. Než však 
došlo k tomuto obratu, založili 
Boullan a Chevalierová, patrné již 
milenci, ještě řád, jehož posláním 
bylo znovuustavení božského po-
slání zjeveného v La Salettě a vy-
dávali i řádový list. Na převážné 
ženských členech řádu byly použí-
vány „exorcismy", které mély po-
vahu sexuálně magických obřadů. 
Řád se pak stal senzací pařížských 
dekadentských kruhů a pěstoval se 
zde jakýsi „pseudoreligiózní spiri-
tismus" (Frick). Boullanovým pří-
telem se později stal i Huysmans. 
Chevalierová jako kněžka ležela 
nahá na oltáři, věřící stáli nazí ko-
lem a „spojení mužského a ženské-
ho principu" se uskutečňovalo tak, 
že Boullan veřejně souložil s Che-
valierovou. Později se vše prozra-
dilo a Boullan byl na konci roku 
1860 odsouzen ke třem letům vě-
zení, ale po propuštění odešel ka-
jícně do Říma, kde napsal „dozná-
ní" (tzv. „růžový sešit", který byl 
roku 1930 uložen ve vatikánské 
knihovně). V Římě však nepocho-
dil, nicméně se věnoval dále nábo-

ženské činnosti a jako pastýř duší působil mezi bezbožníky. Založil nový ma-
riánský kult, kde byla praktikována „astrální sexualita" velmi perverzním 
způsobem až do doby, kdy byl znovu odsouzen a konečně i exkomunikován. 
Roku 1875 se seznámil s vizionářem Vintrasem a prohlásil se po jeho smrti jeho 
nástupcem. Eugéne Vintras téhož roku v Lyonu zemřel. Byl to prostý muž, který 
měl náboženské vize a proslavil se tím, že při náboženských úkonech, které 
prováděl, se prázdný kalich naplňoval vínem a na oltáři se objevovaly „kr-
vácející hostie", opatřené určitými symboly, v nichž jeho současník, Eliphas 
Lévi, rozpoznal „ďábelská znamení". Vintras se prohlašoval za vtělení pro-
roka Eliáše a jeho ctitelé zakládali kroužky „Eliášova Karmelu", z nichž 
některé později Boullan převzal do své pastýřské „duchovní péče". Také Vin-
tras, který byl homosexuální, byl vězněn: jeho sekta vykonávala obřad ke cti 
Melchisedeka, židovského krále a předobrazu Ježíše Krista, při němž byly 

Pierre Vintras 



prováděny „mystické" sexuální prak-
tiky. V nich pak Boullan, který zatím 
převzal jméno Alei, zdárně pokračo-
val v lyonském kroužku Karmelu. 
Jeho žákem zde byl krátkou dobu 
i jeden z nejvýznamnějších fran-
couzských hermetiků markýz Stani-
slas de Guaita. Ten však brzy prohlédl 
Boullanovy praktiky a přerušil s ním 
styky. Pověřil ale svého sekretáře 
Oswalda Wirtha, pozdějšího proslu-
lého esoterního svobodného zedná-
ře a vynikajícího znalce Tarotu, aby 
do Boullanova lyonského kroužku 
vstoupil a získal zde důkazy o jeho 
skutečné činnosti. To se Wirthovi po-
dařilo a Boullan byl pak jakýmsi fé-
movým soudem francouzských her-
metiků jako nebezpečný černý mág Abbé Joseph-Antoine Boullan. 
odsouzen k smrti. Pařížští rosekruciá-
ni vedení de Guaitou mu tento rozsudek „magické smrti" doručili v květnu 
1887. Mezi okultisty začala pověstná „válka mágů". Boullan v té době žil s Julií 
Thibaultovou, prostou ženou, vizionářkou, která později Huysmansovi vylíčila 
Boullanův náhlý konec. Proti magickým útokům de Guaity se Boullan bránil 
určitými magickými obřady, nicméně během jednoho z nich ucítil náhlé silné 
bolesti v prsou, úder, zhroutil se a zemřel, ale ještě než se to stalo, křičel, že 
de Guaita na něho zase útočí. Pařížští okultisté se po jeho smrti rozdělili na 
příznivce „abbého" Boullana a na příznivce markýze de Guaity, který sám za 
několik let na to, roku 1897 ve věku třiceti šesti let náhle zemřel na svém rodin-
ném zámku Altaville v Lotrinsku. Mnozí to považovali za důsledek zpětného 
odrazu; de Guaita, který byl morfinista, však zemřel na předávkování touto 
drogou. V té době usilovně pracoval na dokončení třetího svazku své trilogie 
„Had genese, pojednání o prokletých vědách". Huysmans patřil k příznivcům 
Boullana - v jeho románě „Tam dole" vystupuje pod jménem dr. Johannés jako 
velmi učený kněz - a obvinil veřejně de Guaitu z Boullanovy smrti. Tvrdil, že 
ho de Guaita usmrtil pomocí elementála, kterého de Guaita měl, jak to o něm 
bylo mezi pařížskými okultisty známo, upoutaného ve skříni svého pařížského 
bytu. Podle jiné verze uložili pařížští de Guaitovi rosekruciáni Boullanův obraz 
upravený jako volt do hrobky a vystavili tak jeho představitele destruktivnímu 
vlivu „říše mrtvých". Vznikla aféra, která vyvrcholila souboji mezi pařížskými 
okultisty, např. mezi Papusem a Julesem Bois. 

V Paříži se to koncem minulého století vůbec hemžilo satanisty a uctívání 
Satana patřilo jaksi k životnímu stylu určitých dekadentních kruhů, ovlivněných 



mimo jiné dílem Julese Barbey ďAurevillyho, grafikou Féliciena Ropse a dal-
šími. V té době už existoval celý literární satanismus (GarduccihoÓda na Satana 
a další) a dozníval vliv básně Ch. Baudelaira „Litanie k Satanovi" z jeho sbírky 
„Květy zla". V překladu Svatopluka Kadlece zní takto: 

„Ty, jenž všech andělů jsi hezčí, všeho znalý, 
ty Bože zrazený, pro něhož není chvály, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 
Ó kníže vyhnanství, ty, jemuž křivdí svět, 
jenž, zmožen, silnější se vždycky zvedneš hned, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 
Ty, jenž vše dokážeš, ty Králi temné říše, 
jenž léčíš nešťastné, žal lidských smutků tiše, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 

Ty, jenž jsi se Smrtí, svou starou silnou milou, 
kdys zplodil Naději, tu vílu pobloudilou, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 

Ty berlo vyhnanců, ty lampo učenců, 
příteli viselců a druhu spiklenců, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 
Ó pěstoune všech těch, jež v černém hávu laje 
Bůh Otec vypudil z niv pozemského ráje, 
měj soucit, Satane, s mou nekonečnou bídou! 

Modlitba 

Ó buď ti, Satane, na věky chvála chval 
na hůrách nebeských, kdes jednou kraloval, 
i v hloubkách pekelných, kde zmožen, sníš v té době! 
Dej, aby sedla si má duše po bok tobě, 
až ti Strom Moudrosti své větve zelené 
tak jako nový chrám nad hlavou rozklene!" 

(zkráceno) 



Satanismus je dnes rozšířen v tak zneklidňujícím rozsahu a v propojení 
na určité druhy undergroundové kultury, že je možno ho označit za šířící 
se zhoubnou subkulturu, která nachází svůj výraz i v různých druzích umění 
a literatury, je propojen na určité druhy metallové hudby, ale i na určité sku-
piny teroristů atd. Pokud by šlo jen o určitý druh „černé sebestylizace", neby-
lo by jeho rozšíření tak alarmující, ale „v některých satanistických kroužcích 
platí zabití koček holýma rukama jako příprava pro přijetí" a členům je uklá-
dáno skutečné konání zla. LaVeyova „Satanova církev - Trapezoid" takové 
praktiky odmítá a LaVey sám stanovil následujících „devět satanických usta-
novení": 

1. Satan reprezentuje shovívavost místo zdrženlivosti. 
2. Satan reprezentuje vitální existenci místo spirituální obraznosti. 
3. Satan reprezentuje neohraničenou moudrost místo licoměrného sebekla-

mu. 
4. Satan reprezentuje laskavost vůči těm, kteří si ji zaslouží, místo lásky, 

která je promarněna vůči nevděčným. 
5. Satan reprezentuje pomstu místo nastavení tváře. 
6. Satan reprezentuje odpovědnost vůči těm, kteří mají vědomí odpověd-

nosti, místo starosti o psychické vampýry. 
7. Satan reprezentuje člověka jako pouze jiné zvíře, které je někdy lepší, 

ale mnohem častěji horší než čtvernožec, který se kvůli svému „božsky 
spirituálnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejvíce zlým ze všech zví-
řat. 

8. Satan reprezentuje všechny tzv. hříchy, neboť všechny vedou k fyzické-
mu duchovnímu nebo emocionálnímu uspokojení. 

9. Satan se stal nejlepším přítelem církve jakého kdy měla, když ji po 
všechna ta léta vtáhl do obchodu. 

Zhodnocení tohoto devatera ponechávám na čtenáři samém. Jisté je, že 
křesťanství ve svém úsilí učinit lidstvo lepším selhalo, ale doufejme, že selže 
i satanismus ve svém úsilí učinit člověka ještě horším. 

Perlou zlověstně matného lesku satanismu je černá mše, v různých satanis-
tických sektách různě pojatá. Je právem označována za „perverzní psychodra-
ma", neboť jejím obsahem je především morbidní zvrácený sex a jakási černá 
pseudomystika. Exkluzivní psychoanalytik Theodor Reik chápe ďábelské jako 
perverzní transformaci potlačovaných pudů, rozumí se samo sebou především 
sexu: ve spojení se zoufalou fantazií dostává zde sex onen typicky satanistic-
ký rozměr, sklon k agresivnímu, bezcitnému a primitivnímu egoistickému 
hédonismu. Satanský sex je zvířecí říje odívaná do chatrného roucha stupidní 
pseudomystiky. Jen málokdo s normálním psychosexuálním vývojem je scho-
pen satanistického skupinového sexu, který je rozpoutáván při černých mších, 
provozovaných v některých satanistických sektách v prostředí, které je směsí 



bizarnosti a trapných blasfémii. Satanistický rituál jistého kultu popsal jeho 
účastník, fotoreportér Serge Kordiev. „Mše" byla celebrována před oltářem se 
šesti černými svícemi a satanistickými symboly, obětí byl černý kohout, kně-
zem nahý muž, jehož tělo bylo natřeno červeným olejem; vrcholem byl po-
hlavní styk kněze s kněžkou, ležící po celou dobu na oltáři s roztaženýma 
nohama. Podle LaVeye, černá mše „první satanské církve" se děje ve znamení 
černé barvy a trapezoidu (geometrický různoběžník - odtud také vedlejší ná-
zev „církev trapezoidu", snad místo výstižnějšího „církev trapná"; trapezoid 
má symbolizovat bránu do pekel, která má být fakticky bránou k „Sethovu 
ráji"). Důležitou součástí mše, která je chápána jako zvláštní psychodrama, 
jsou „elektrické předehry", v nichž se užívá směsi světelných, zvukových 
a pachových efektů, podtrhovaných generátorem, který obsluhuje celebrant 
od řídícího pultu. Prostor, v němž se mše odbývá je prostřednictvím tohoto 
generátoru nabit statickou elektřinou a ionizován. Na oltáři se mezi dvěma 
černými svícemi nachází lebka. V jiné variantě zde místo lebky leží nahá žena. 
Celebrant zpívá litanie k Satanovi, které, podle některých pramenů, obsahují 
prvky nacistických písní, které byly zpívány při zasvěcování a tajných slav-
nostech SS (zejména „Sturmlied", popěvek, který složil předchůdce nacistic-
ké ideologie, věčný medik a alkoholik, mnichovský bohém Dietrich Eckart 
a který má být údajně úvodem k elektrickým předehrám). Pak je otevřen „por-
tál temnoty", odkud se mezi účastníky plazí symboličtí „hadi". Do dalšího 
průběhu černé mše jsou pak zaváděny různé psychodramatické prvky se znač-
ně synkretickou symbolikou. LaVeyova mše má být spíše symbolickou dra-
matizací revolty, než sexuální orgií, ale je současně i oslavou životní rozkoše 
a moudrosti tělesnosti. Gloria této černé mše zní následovně: 

„Gloria Deo, Domino Inferi, et in terra vita hominibus fortibus. 
Laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te propter 
magnam potentiam tuam: Domine Satanas, Rex Inferus, Imperator 
Omnipotens." 

LaVey sám ve své „Satanské bibli" popírá, že by rituály jeho církve by-
ly napodobeninou klasických černomagických mší a že nemají nic společ-
ného ani s „kluby pseudosatanistů". Sám rozlišuje tři druhy satanického 
rituálu: 1. sexuální rituál, který má magicky naplnit sexuální touhy očarová-
ním jejího předmětu; 2. rituál týkající se soucitu, který má ovlivnit zdraví, 
rodinné štěstí, podnikání a osobní úspěchy různého druhu - je to „ryzí dobro-
činnost" a 3. obřad destrukce (kletba či ničivé kouzlo), které v tomto smyslu 
slouží agresivním cílům vůči určitým osobám. „Rituál soucitu, kde je třeba 
beze studu prolévat slzy, event. sexuální rituál s masturbačními a orgasmický-
mi podtóny, mají nejvétší šanci na úspěch, jsou-li prováděny v soukromí." 
Rituální atmosféru „satanské svatyně" nazývá LaVey „intelektuální dekom-
presní komorou", tj. jedinec se zde zbavuje vnitřního tlaku, nicméně uvádí 



přesné rituální kroky, jako např. jak 
„přivolat partnera k ukojení chtíče 
nebo navodit sexuálně uspokojivou 
situaci", či jak „dosáhnout zničení 
nepřítele". 

V souvislosti s tím se však uvádí, 
že těsně po konfliktu LaVeye s he-
rečkou Jayne Mansfieldovou, která 
patřila k jeho církvi, LaVey proklel 
jejího advokáta Sama Brodyho, kte-
rý trval na tom, aby jeho klientka 
z LaVeyovy církve vystoupila - oba, 
tj. Mansfieldová a Brody zahynuli 
při srážce jejich vozu s nákladním 
automobilem. LaVey prý Mansfiel-
dovou varoval, aby s Brodyho au-
tem nejezdila, ale ta ho neuposlech-
la. Také LaVeyovo popírání sexuální 
dominanty jeho černých mší je zpochybňováno. Uvádí se, že právě herečce 
Jayne Mansfieldové udělil „ďábelský křest", při němž musela vypít pohár ho-
lubičí krve, zatímco LaVey souložil se dvěma „asistentkami"; dva muži pak 
pokryli tělo herečky barvami, a ta se pak nahá zúčastnila skupinového tance 
s ostatními přítomnými členy církve. 

Podle Josefa Dvoraka je sociální morálka „první Satanovy církve" machia-
velistická, její světový názor je kynicko-epikurejský a její „magie" je v pod-
statě druhem behaviorální psychoterapie. Dvorak si pak právem klade otázku, 
zda to, co tato církev reprezentuje, je vůbec satanismus. V každém případě to 
není magie. Dvorak sám chápe satanismus jako „hymnus touhy po životě, 
která překračuje restringující kodex civilizace a kultury, aby bylo lze přežít... 
nepozdvihuje se proti světu, nýbrž proti jeho podmínkám, není negací živo-
ta... je to exces vůle po budoucnosti a hnusu ze skutečnosti." Orgie, které 
satanismus praktikuje a adoruje jsou mu cestou k „heroickému osvobození 
ducha z hmoty", je to „libertinistická gnóze". Dvořákovi je možno adresovat 
otázku, proč se takové pojetí života a světa nazývá satanismus? 

Klasická středověká černá mše má celkem ustálený rituál. Slouží ji odpad-
lý kněz, pokud možno ve zrušené kapli, která je vyzdobena satanistickými 
symboly, z nichž nejvyšší je obrácený pentagram s vepsanou hlavou mendéz-
ského kozla sabbatu. Ve výzdobě převládá černá barva, černé jsou i svíce 
a roucho „kněze", fallické symboly, prostor je prosycen těžkou a zvláštní vůní 
z kuřidel. Na oltáři leží nahá žena s široce roztaženýma nohama. Celebrant 
zpívá litanie k Satanovi, levou rukou žehná shromážděné a svou asistentku; 
černá hostie ve tvaru trojúhelníka je zasouvána do vulvy ženy ležící na oltáři, 



s níž celebrant na závěr vykoná pohlavní akt za nímž nebo během něhož se 
mezi přítomnými rozpoutávají sexuální orgie. „Když noc a smísení mužů se 
ženami, něžného věku s povolností, zničilo každý zdrženlivý stud, vystupují 
svůdnosti všeho druhu, neboť se nabízí každý druh slasti, po níž touží nejsil-
nější chtíč", napsal Livius o bakchanáliích. Historik Jules Michelet spatřuje 
v černé mši pokračování sabbatu: ve XIV. století v době papežského schizma 
získává sabbat formu černé mše, „obrácené bohoslužby", při níž je hanoben 
Ježíš. Toto „ďábelské drama", soudí Michelet, nebylo ve XIII. století ještě 
možné. Novější výzkumy však tuto tezi nepodporují, neboť v té době již exis-
tovaly sekty satanistů. Ale dominantou černé mše je žena, tvrdí Michelet, 
přesněji to, co na ženě popřelo křesťanství: „Na nebesích a v poezii není žena 
plodnou matkou, ochránkyní dětí. Je pannou, sterilní Beatricí, která umírá 
mladá... Černá mše se zdá být v první řadě vzkříšením křesťanstvím prokleté 
éry. Žena hraje v sabbatu všechny role. Je knéžkou, je oltářem, je hostií, s níž 
komunikuje veškerý lid. Není v podstatě Bohem samým?" Ve znamení ženy 
probíhá černá mše, uvádí Michelet, je to „hrdá Proserpina", celebrant líbá její 
klín, symbol plodnosti i slasti, na jejím těle je přinášena oběť a čtena mše, její 
tělo je oltářem a v jeho útrobách je svěcena černá hostie. Žena černých mší je 
však obvykle dobře placená prostitutka. 

Proslulé černé mše v jejich klasické černomagické formě konal na konci 
XVII. století v Paříži odpadlý kněz Guibourg s pomocí proslulé travičky 
a „andělíčkářky" pro ženy vyšších kruhů, La Voisinové. Nešlo při nich o pouhé 
uctívání Satana hanobením katolické mše, ale o černomagickou operaci: Sata-
novi přinášená obéť a jeho adorace ho měly přimět k pomoci; obětí byla krev 
dítěte, kterému bylo proříznuto hrdlo a která byla směsována se spermatem 
tohoto zvrhlého starce. Ďábelskou kariéru této lidské bestie ukončila až proslu-
lá aféra markýzy de Montespan, které měl Guibourg pomocí černé mše pomoci 
k tomu, aby zaujala místo paní La Valliérové a stala se znovu milenkou krále 
Ludvíka XIV. Černé mše se odehrávaly na nahém těle markýzy a při každé 
bylo použito oběti novorozeného dítěte, které dodávala La Voisinová. Když se 
vše prozradilo, král pověřil pařížského policejního ředitele N. de la Reynie, 
aby věc vyšetřil. Ten shromáždil množství protokolů z výslechu účastníků 
těchto černých mší a jejich podstatná část se zachovala v archívu pařížské 
Bastilly. Policejní prefekt se s velkou rozhodností ujal svého úkolu a předložil 
v březnu roku 1679 královskému soudnímu výboru obsáhlou zprávu. Král sice 
nařídil, aby po skončení procesů byla zničena, ale její podklady, jak již bylo 
uvedeno, se zachovaly. Z těchto protokolů vyjímám nyní jen to nejpodstatnější. 

Guibourg (tehdy již téměř sedmdesátiletý stařec) líčí rituál své první černé 
mše, kterou sloužil na břiše paní Montespan a uvádí slova, která užil ke kon-
sekraci: 

„Astaroth, Asmodi, knížata přátelství, zaklínám vás, abyste přijali oběť, kte-
rou vám s tímto dítětem přináším za věci, které si od vás vyprošuji, jmenovitě, 



aby přátelství krále a monseigneura Le Dauphina ke mně setrvávalo a abych 
byla princi a princeznami u dvora ctěna, aby mi nebylo odepřeno nic z toho 
všeho o co budu krále prosit..." 

Guibourg pak vypovídá, že na tomto místě uvedl jména krále a madame de 
Montespan. A dále, že „za tolar koupil dítě, které bylo při této mši obětová-
no". V protokole se dále uvádí, že dítěti bylo proříznuto hrdlo a z něho prýš-
tící krev zachycena do kalicha. Ze srdce a útrob dítěte byl později zhotoven 
prášek, který měl sloužit při druhé mši. Ta se odehrávala v rozvalinách na 
valech Saint-Denis a třetí v Paříži u La Voisinové. Guibourg doznal, že pro 
tutéž dámu sloužil takovou mši u La Voisinové již před pěti léty, přičemž 
kalich byl naplněn spermatem a práškem z krve netopýra a z toho všeho bylo 
vytvořeno jakési těsto, z něhož pak byly vytvářeny „hostie". 

První tři černé mše se odehrávaly v roce 1673, další na konci roku 1677 
resp. na začátku roku 1678 a poslední pak roku 1678, resp. 1679 v obdobích 
krize ve vztazích markýzy de Montespan a „Krále Slunce". Jak se ukázalo, 
byl z vaginálního sekretu a menstruační krve markýzy také zhotoven „filtr 
lásky" pro krále. (Vaginální sekret byl tehdy považován za ženské sperma.) 

Nicméně operace se nezdařila, vše bylo prozrazeno a v procesu, který ná-
sledoval, padlo šestatřicet rozsudků smrti (až na dva byly pak vykonány upá-
lením), čtyři osoby byly poslány na galeje. Markýza sama strávila zbytek 
svého života v klášteře, kde roku 1707 zemřela. 

Od konce XVII. století jsou pak černé mše celebrovány po celé Evropě, 
naštěstí v naprosté většině bez lidských krvavých obětí, obvykle podle vzoru 
„Klubu pekelného ohně", o němž jsem již hovořil a který v roce 1720 vznikl 
také v Londýně jako sdruženi „mnichů", holdujících všem požitkům. Klub 
nesl na portálu svého sídla citát z Rabelaise: „Čiň co chceš", který vyjadřoval 
krédo jeho členů. Při svých shromážděních obětovali „mniši" Bacchovi, bohu 
vína, a Venuši, bohyni lásky a patrně také ďáblu, „ačkoli je těžké říci, jak 
vážné bylo toto uctívání" (Jeremy Kingston). Centrem satanistických černých 
mší však zůstala Paříž, i když zprávy o jejich celebrováni přicházely z řady 
evropských velkoměst. Také v Praze, v blízkosti „Rynečku" sloužila sekta 
satanistů po několik let černé mše, při nichž prý bylo dosaženo manifestace 
sukkubických fantomů. 

Podle nejvétšího současného znalce problematiky černých mší Gerharda 
Zachariase je kult Satana, v němž se satanismus realizuje, antitézí křesťan-
ského kultu Ježíše Krista a černá mše je pak „pervertováním římské mešní 
liturgie". Podle již uvedeného K.R.H. Fricka, historika satanismu, vychází 
satanismus z manicheistických představ dvojího božství, z učení určitých 
gnostických sekt, u nichž se vyvinuly kultovní formy sakrálních orgií. K nej-
starším, k historicky prokázaným satanistickým společenstvím, která se 
zpočátku nazývala luciferiánskými podle oslavy Lucifera (Světlonoše), ná-
leží gnosticky orientované sekty v Chalons-sur-Marne a Soisons z počátku 



XIII. století. U nich se objevuje rituál později označovaný jako černá mše 
(parodie katolické mše, tupení svátostí, noční shromáždění s vyvoláváním a 
adorací Lucifera, sexuální orgie atd.). Dominikán N. Jacquier (Flagellum hae-
reticorum 1458) píše o sektě, kterou nazývá „synagoga diabolica", která uctí-
vala ďábla, mimo jiné, krvesmilstvím a nutila své členy, aby konali zlo a 
škodili lidem různými čarodějnickými přípravky. Uvedený autor se zmiňuje 
též o tom, že uvedená sekta sloužila černé mše a odvolává se na přiznání, 
které mu učinil ve vězení jistý magistr benediktin, který byl členem této sekty. 

Rozkvět satanismu nastal však především v XIX. století v dekadentní 
atmosféře ve Francii a v Anglii, kde na tamní satanisty působila poezie 
A.Ch. Swinburnea, divokého opovrhovatele římským církevnictvím. Historik 
anglické literatury Leon Kellner (1928) oněm říká: „Mluví-li o církvi, zejména 
0 církvi římské, není mu žádné opovržení dosti nízké pro srovnání. Péro se 
vzpírá blasfémie jeho reprodukovati." V jistém smyslu je satanismus návratem 
k pohanství, k jeho senzibilitě a panteismu. Novodobým představitelem sata-
nismu je proto i Aleister Crowley (1875-1947), který mimo jiné proslul svou 
„gnostickou mší", zvanou Missa Phoenix, která je dnes celebrována jeho 
americkými nástupci, kteří satanistická tajemství doplnili o „mystéria mužské 
řitě", v jejímž okolí se údajně nacházejí „okultní lotosy" (centra skrytých ener-
gií, „čakiy" indického esoterismu), o „měsíční rituál", spočívající v koitu s 
menstruující „kněžkou" a o další „mystéria" současného pseudoesoterismu. 
Satanova církev se šířila z Německa a Holandska, kde od roku 1957 působí 
„Ipsissimus, Satanův Magistr pro Evropu". Vznikly kluby „Satanových otro-
ků", kluby čarodějnice Kirké („Circe-clubs") a extrémní „Satanovi bratři" 
včele s „bratrem Corneliem", provozující sadisticko-sexuální a dokonce 
1 nekrofilní „rituály", shromažďujíce se v noci na hřbitovech a v hrobkách 
(nekrofilní „rudá mše", jejíž obsah triumfuje i nad hodně zvrhlou fantazií). 
Satanismus je opět v rozkvětu: v roce 1963 vylíčila řecká princezna Irena pro 
jisté anglické noviny svou účast na černé mši, která se odehrávala ve sklepení 
jistého pařížského domu. V témže roce přinesl anglický tisk zprávu o zhano-
bení řady hrobů v Bedfordshiru. Na oltáři hřbitovního kostela, který byl již 
mnoho let uzavřen a opuštěn, se našly lebka a kosti jedné z mrtvol, které byly 
na hřbitově exhumovány a na zdi kostela magické signatury. Satanisté pronik-
li do teroristických organizaci, do různých hudebních hnutí (Hard-Rock-Hea-
vy-Metal) a do pseudouméleckých kroužků undergroundu, do kalifornských 
skupin „Satanových dětí", motorizovaných „pekelných andělů", ale i do sou-
časné literatury a filmu (I. Levin „Rosemary má děťátko", Kenneth Anger 
„Lucifer Rising" a jiných filmů tohoto ctitele Crowleyho). Literární satanis-
mus má ovšem starou tradici, jeho prvky obsahuje dílo markýze de Sada (ze-
jména v knize „Sto dvacet dnů Sodomy, neboli škola libertináže", kde je 
popsána černá mše konaná v imaginárním benediktinském klášteře). K sata-
nistickému klubu „hašišistů" (poživačů hašiše), který byl v Paříži kolem 
roku 1835, patřil také básník Ch. Baudelaire. Satanistická témata obsahují díla 



Psychurgie 

Mendézský kozel sabbatu. 

anglického gotického románu (zejména Ch.R.Maturina „Poutník Melmoth" 
z roku 1820) a také díla J. Barbey ďAurevillyho (zejména sbírka novel na-
zvaná „Ďábelské" z roku 1874), proslulé „Maldororovy zpěvy" hraběte de 
Lautréamont (Isidora Ducasse), „Kleopatřina noc" Théophila Gautiera a dal-
ší. Tématu satanismu se věnoval italský spisovatel Giovanni Papini, jehož dílo 
„Ďábel" patří ke standardním dílům moderní satanologie. Papini zde rozlišuje 
trojí pojetí Satana: 1. Satan je původně Bohem stvořený a potom od něj od-
padlý anděl, který se vlivem dualistických náboženských doktrín uvnitř křes-
ťanství stal odpůrcem Boha a symbolem zla; 2. Satan je prvorozený syn Boží, 



který odpadl od svého otce a stal se stvořitelem a knížetem tohoto světa -
učení určitých gnostických sekt, bogomilů a dalších; 3. Satan je sebezplodivší 
se bůh hmoty a vládce lidí - některé gnostické sekty vycházející z tohoto 
učení priscillianů. 

Jméno Satan se objevuje v knize „Hiob" (asi ze VI. století př. n. 1.), ale 
nemá zde ještě význam, který mu přisoudil judaismus a křesťanství. Negativní 
význam dalo Satanovi asi až II. století př. n. 1., ale teprve ve Starém zákoně 
se Satan stává bytostí protikladnou Bohu a „knížetem temnot". Jméno samo 
pochází z hebrejského „satan", což znamená odpůrce nebo nepřítel a objevuje 
se v knize Jobově (I., 7) a jinde. Značí totéž co řecké slovo „diabolos", ďábel. 
Démonolog J. Bodin zdůraznil, že ďáblovi se podobá Pan řecké mytologie, 
bůh se znaky člověka a kozla, který byl synem Dia a původně byl snad též 
jedním z bohů Egypta („kozel pán Dedetu", řecky Mendes - později tedy 
„mendézský kozel", symbol Satana sabbatu). Jménu Satan je v podstatě vý-
znamově ekvivalentní jméno Lucifer, který vystupuje ve Starém zákoně jako 
„zářící ranní hvězda", jitřenka (latinsky složenina slov „lux", světlo, gen. „lu-
číš" a „fero", nesu). Svatí otcové (Origenes, Eusebius a další) pak Lucifera 
spojili s ďáblem a tak ve středověku jsou již jména Satan a Lucifer významo-
vě totožná, označují ďábelské bytosti vysoké pekelné hierarchie, mezi něž 
patří také Belial, Samael, Beelzebuth, Leviathan, Behemoth a další, kteří jsou 
často se Satanem zaměňováni. 

Podle italského diabologa Alfonsa di Nola (1987) je klíčem k pocho-
pení mýtu o ďáblovi jeho psychoanalytické pojetí. Podle S. Freuda ztěles-
ňuje ďábel nevědomé, potlačené pudy, zejména sex, především pak kom-
ponenty análního sexu: v lidových pověstech ďábel darovává poklady, které 
se mění ve fekálie. Lépe však toto téma rozpracoval již Ernest Jones - víra 
v ďábla je pro něho především projekcí dvou druhů potlačených přání, kte-
rá vystupují z Oidipova komplexu: přání napodobovat v určitých směrech 
obraz otce a přání vyzývat otce jako protivníka. Jsou tu tedy obsaženy 
dvě protikladné tendence, „ambivalentní komponenty vztahu k otci". Ďábel 
odráží čtvero různých zkušeností: obdivovaného otce, jehož sexuální po-
tence vyvolává u dítěte závist (odtud sexualizovaný obraz ďábla), otec jako 
předmět nepřátelství dítěte (proto je ďábel ničící a trestající); syna, který 
chce být otci podoben (ďábel „Boží opice"); syn vyzývající otce, rebel pro-
ti Bohu, který je za to svržen z nebe. Až na to závidění sexuální potence 
je tento výklad dobře pojat, je to ovšem charakteristická psychoanalytic-
ká konstrukce. Freud (1922) v práci o ďábelské neuróze v XVII. století, 
kterou podal na základě studia skutečného případu posedlosti z té doby, 
který byl dobře dokumentován a který se týkal jistého malíře, pokoušející-
ho se uzavřít pakt s ďáblem, interpretoval tento úmysl jako reakci na ztrátu 
otce, který uvedenému malíři předtím zemřel: Bůh a ďábel jsou dva aspekty 
otce. 



Papež Pavel VI. ve slavnostním prohlášení z 13. listopadu 1972 hovoří 
o ďáblu jako o „strašné realitě, tajuplné a děsící" a dodává: „Ďábel je nepříte-
lem číslo jedna, svůdce to je. Víme, že tato temná matoucí bytost skutečně 
existuje a stále ještě je činná. Klamem ohrožuje morální rovnováhu člověka, 
je to falešný čaroděj, který se pokouší vetřít se do nás, aby nás odvedl z pravé 
cesty. Ďábel, to je zlo v nás, které nás nutkavě ponouká k nepravostem všeho 
druhu, k nepravým cestám i skutkům." Neméně závažná slova pronesl o ďáb-
lu současný papež 13. srpna 1986: „Satanův nejzdařilejší plán ve světě spočí-
vá v tom, přinutit lidi, aby popírali jeho existenci ve jménu racionality, nebo 
každého jiného systému myšlení, který směřuje ke všem možným výmluvám, 
jen aby nemusel doznat jeho působení." 

Na jiném místě uzavírá Alfonso di Nolo své pojednání o ďáblu těmito slo-
vy: „Každý ďábel je mýticky promítaný obraz existenciálních poruch a sou-
časně také fantazijní podoba svobody a sexuálních slastí, potvrzení života 
a rozkoše, které kulturní struktura člověku odpírá." V tomto smyslu je ďá-
bel personifikací potlačených pudů, které se bouří a vzněcují fantazii, aby vy-
tvářela obrazy plné nenávisti na jedné a plné nejodvážnějších a nejsilnějších 
slastí na druhé straně. Kultura potlačila v člověku především jeho syrové agre-
sivní a sexuální sklony (jeho „polymorfní perverzitu" vyrůstající z primitivní-
ho hédonismu) a ďábel je v tomto smyslu obraz potlačené agrese propojené 
s potlačeným sexem. Ale právě tento zásah kultury do vývoje člověka to byl, 
který ho povýšil nad říši zvířat - přesněji řečeno snad dal mu možnost tako-
vého povýšení - a člověk je tak ve své podstatě bytostí kulturní, nemůže se 
vzpírat bez následků této své podstatě, pouze vnější deformaci kulturních 
hodnot lidstva. 

Italský Turin, který spolu s Lyonem a Prahou vytváří trojúhelník magic-
kých měst, je považován za metropoli současného satanismu (A.M. Crispino-
vá, F. Giovannini, M. Zaterin 1987): jak bylo zjištěno, byly zde na bývalém 
hřbitově San Pietro a jinde celá léta celebrovány satanistické rity a černé mše 
byly slaveny dokonce v Serapidově chrámu pod kostelem Gran Madre. 
Ve městě prý působí na tisíce satanistů a turínský arcibiskup vybral z místních 
kněží šest specialistů, kteří se věnují jen exorcismům... 

Kdo pochybuje o reálné existenci ďábla v člověku a jeho výtvorech, nechť si 
připomene ony kapitoly lidských dějin, které jsou plny hrůzy, násilí, nepravostí, 
lží a zločinů. Ďábel a peklo byly člověkem stvořeny a v člověku přebývají. 

Základním fenoménem čarodějnictví je očarování, které se uskutečňuje 
v podstatě trojím způsobem: zhotovováním „filtrů", tj. různých mastí, nápojů 
atd.; užíváním magických formulí a postupů, jako je např. zhotovování pro-
středků pro „sušení" lidí a posléze vytváření destruktivních elementálů, nebo 
ad hoc různých účelů vytváření astrálních bytostí, např. sukkub. Mám tím 
ovšem na mysli očarování nenávistné, maleficium; vedle něho existují i další 
druhy očarování (např. láskou). „Kladivo na čarodějnice" charakterizuje zde 



uvedený druhý případ očarování takto: „Mimo to užívají čarodějnice určité 
obrazy a nástroje, které někdy kladou pod práh domovních dveří nebo na 
určitá místa, kam chodí zvířata nebo také lidé, kteří jsou pak očarováni, do-
konce někdy i umírají." Podle tohoto pramene čarodějnice nepůsobí svou při-
rozenou silou, nýbrž vždy jen s pomocí démonů a démoni sami pak především 
prostřednictvím čaroděje. Není to však tak docela pravda: k přirozenému pů-
sobení čarodějnic patřilo např. tak zvané uhranutí zlým pohledem, který nebyl 
vždy doprovázen zamumláním kletby. Magický „zlý pohled" je spíše záleži-
tostí vrozené fyziognomie. Paracelsus („Paramirum", trakt. IV., kap. 8) říká 
o očarování následující: „Jestliže ve své vůli nesu nepřátelství vůči jinému, 
musí být toto nepřátelství dokonáno skrze médium, tzn. prostřednictvím cor-
pu. Je tedy možné, že můj duch bez pomoci mého těla, bez meče jiného pro-
bodne nebo zraní jen skrze horoucí touhu. Je tedy také možné, že skrze 
mou vůli vnesu ducha mého protivníka do obrazu a jej pak v obrazu křivím 
a ochromuji podle libosti... Neboť prokletí vychází z uvalení ducha. A je také 
možné, že obrazy jsou proklety v nemoci, horečky, epilepsie... Vy lékaři znáte 
sílu vůle jen z malé části. Neboť vůle je ploditelka i takových duchů, s nimiž 
rozum nemá co činit." Podle Papuse lze účinky očarování dokázat výsledky 
pokusů A. de Rochase s „exteriorizací senzibility": škrábal-li jehlou fotografii 
pokusné osoby, která byla v hypnóze, pociťovala tyto úkony, aniž by o nich 
věděla. Proto podle Papuse, používají dnes čarodějové místo voltů zhotovo-
vaných klasickým způsobem fotografie obětí. Papus to nazývá „astrální útoky 
pomocí fotografického snímku". Očarování, i nejprimitivnějšího druhu, děje 
se prostřednictvím astrálu. S. de Guaita ve svém „Chrámu Satanově" nazývá 
toto astrální světlo „neúprosným fluidem", „bytostí hyperfyzickou - sebe 
nevědomou a tedy nezodpovědnou za své skutky, jest právě tak vrchním vlád-
cem čaroděje, jako oddaným sluhou pravého mága". Tento znalec čarodějnic-
tví vystihuje pak jeden z jeho podstatných principů takto: „Víme, že kouzlo je 
tím mocnější, čím jsou hmoty je skládající podivnější, nesounáležitější, od-
pornější a především schopnější poplésti ducha rozporností své směsi" a při-
pomíná slova Pica de la Mirandoly: „Slova nejnesrozumitelnější, formule 
zdánlivě nejnesmyslnější, jsou magicky nejúčinnější." Sám pak pokračuje: 
„Proto netřeba se divit, když v grimoárech, ba i v některých obřadných kni-
hách vysoké theurgie čteme slova a celé věty vzdorující bystroduchu a důvti-
pu nejučenějších jazykozpytců." A posléze říká: „Ať již čaroděj upravuje 
kouzla k rozsévání smrti či k ukojení svých nespoutaných náruživostí, vždy 
pečlivě směsuje věci posvátné, požehnané či zasvěcené s nejodpornějšími 
a často nejoplzlejšími. Toť velice závažná podrobnost, jíž je nutno si všimnou-
ti... Vždy setkáváme se tu s toutéž manichejskou zuřivostí, klást Nebe oproti 
Peklu, tak aby jedno druhým bylo vzájemné promíseno, zmateno a uráženo." 
Jako doklad uvádí zpověď Magdaleny Baventové, jeptišky kláštera sv. Alžbě-
ty v Louviersu, který byl jedním ze středisek posedlosti. Představený kláštera 
Picard ji údajně očaroval tím, že smísil její menstruační krev s hostií: „pak 



mne zavolal na hřbitov, kde mne uchopil za ruku a mým prstem vstrčil vše -
tj. hostii nasáklou menstruační krví, pozn. M.N. - do jedné díry poblíže rů-
žového keře." Dívky, jež byly exorcizovány, prohlásily, že prý to je kouzlo, 
určené ke svedení jeptišek k oplzlosti. „Nevím, co bych o tom řekla," pokra-
čuje Baventová, „avšak jisto je, pokud mne se týče, že mne to vždy velice 
táhlo k tomu místu, kde jsem byla vždy pokoušena nečistými chtíči a upadala 
do necudnosti." Ačkoli mnohá sdělení posedlých jeptišek byly jen hysterický-
mi fantaziemi nebo inkvizitory vynuceny, prozradila tu Baventová jednu sku-
tečnou praktiku černé magie či čarodějnictví: spojování protikladů k indukci 
a usměrnění činnosti astrální larvy. 

Nekromantie 

Vyvolávání „duší" nebo „duchů" zemřelých lidí, obvykle k účelům zvěd-
ným - odtud také druhá polovina slova, odvozená od řeckého „mantein", věš-
tit (mantika, věštecké umění) - patřilo k častým magickým úkonům. Evokační 
formule byly obvykle individualizovány, kuřidlem byl pražený magnetovec, 
zvláštním a nezbytným nástrojem byl „nekromantický zvonek" slitý ze sedmi 
planetárních kovů (electrum magicum), operace se odehrávala v magickém 
kruhu. O nekromantii zde bylo již všeobecně pojednáno, připomeňme si pou-
ze, že ji Eliphas Lévi ostře odsoudil a poukázal na to, stejně jako řada dalších 
významných okultistů, že „duše mrtvých se na zemi nevracejí" a to, co je tedy 
nekromantický evokováno, jsou jen astrální těla zemřelých, nezřídka však 
i jen různé astrální larvy a elementálové cizí povahy, kteří se projevují ve spi-
ritistických seancích. Zvláště zavrženíhodné jsou nekromantické operace pro-
váděné u hrobů na hřbitovech, protože je to rušení „klidu mrtvých", které 
může operatérovi přivodit těžkou karmu. Drastické, jak nás o tom zpravují 
příslušné prameny, byly nekromantické operace starověkých čarodějů, při 
nichž se používalo množství krvavých zvířecích obětí. 

Takovou evokaci popisuje Homér ve své Odyssei (XI. zpěv, příznačně na-
zvaný U stínů mrtvých). Místo a obřad určila „bohyně Kirké", obřad provádě-
li Odysseus se dvěma pomocníky: 

„Já pak broušený meč jsem vytasil od svého boku, 
tím jsem vyhrabal jamku, as na loket zdéli a zšíři, 
okolo ní jsem úlitbu lil všem zesnulým mrtvým, 
prvou z mléka a medu, a z vína sladkého druhou, 
třetí konečně z vody - v tu ječné jsem přisypal mouky. 
Matné pak zemřelých hlavy jsem vzýval vřele a slíbil, 
jakmile v Ithaku přijdu, že jalůvku nejlepší ze všech, 
doma jim porazím v oběť a vzácné dary jim spálím. 



Když jsem těmito sliby a modlitbou zástupy mrtvých 
poprosil dost, ten brav jsem vzal a hrdlo mu podříz 
nad jamkou: černá krev tam stékala. A tu se duše 
zesnulých nebožtíků z tmy podsvětní shrnuly ke mně: 
(nevěst i mládenců dav i starců, zkoušených těžce, 
nevdaných děv, jimž srdce se černým soužilo bolem, 
dále i množství těch, jež ranilo kované kopí, 
mužové zabití v boji i s oružím zbroceným krví -
mnoho jich z různých stran kol jamky se počalo scházet, 
úžasně úpějíce - mne bledá jímala hrůza)." 

Homér pak básnicky líčí, jak k Odysseovi přistupovaly „duše" zemřelých 
a rozmlouvaly s ním. První, Elpénor, dosud nepohřbený, si přál mít hrob; 
„duch thébského Teiresia" se nejprve napil krve a pak se teprve ujal slova. 
Přišel i stín Odysseovy mrtvé matky a chtěl jej obejmout, avšak: 

„Třikrát jsem vyrazil vpřed, jsa puzen touhou ji chopit, 
třikrát podoba snu nebo stínu mi ulétla z rukou." 

Odysseus se ptá, proč mu uniká a jeho matka mu odpovídá: 

„Takový jest už los všech smrtelných, zemře-li člověk; 
neboť tělesné svazy už nedrží maso a kosti, 
nýbrž planoucí oheň je stravuje mohutnou silou, 
jakmile životní duch už zmizel z bělostných kostí, 
duše pak podobna snu, když odlétla, vzduchem se vznáší." 

Obvykle však nekromantické operace byly prováděny jinými způsoby, nej-
častěji pomocí kuřidla, jehož kouře používal duch zesnulého ke své materia-
lizaci (Eckartshausen), nebo snu. Duch mrtvého může člověka, který mu byl 
velmi blízký, nebo nejbližší, oslovit ve spánku, nebo v polospánku, může se, 
obvykle brzy po smrti projevovat různými zvukovými, méně často optickými 
signály. Eckartshausen sice uvádí složení nekromantického kuřidla, které mu 
prozradil, jak tvrdí, jistý zkušený nekromant, ale neuvádí dávky jednotlivých 
ingrediencí a patrně ani všechny látky, z nichž má být složeno. Za nekro-
mantickou ingredienci prvého řádu bylo pokládáno aloe. F. Kabelák za ni 
pokládal rostlinu Pegala Hermala. Provedení evokace pomocí kuřidla vyža-
duje osmidenní přípravu, která, kromě jiného zahrnuje rozjímání o pomíjivos-
ti života, vzpomínky na osobu, jejíž duch má být evokován a pro adaptaci 
obvyklé způsoby zdrženlivosti, nikoli však půst. Evokovány nemají být du-
chové osob, které byly zavražděny a které byly nepřáteli evokatéra. 

Eliphas Lévi, ačkoli popírá sestup duší zemřelých do pozemské sféry a tvr-
dě odsoudil spiritismus, přece jen ve svém Rituálu vysoké magie uvádí nekro-
mantickou metodu, kterou nazval „evokace láskou". Je založena na následu-
jícím postupu: 



„Sebrat všechny památky 
na toho koho chceme 
uzřít, předměty, jež mu 
sloužily a jež podržely 
jeho dotyk"; opatřit si 
jeho podobiznu a bíle za-
střenou ji umístit mezi 
květinami, které měl rád 
(denně je nahrazovat čer-
stvými); 
k evokaci se zvolí den 
v roce, který byl pro evo-
kovanou osobu nějak vý-
znamný, který byl „jejím 
dnem slavnostním", nebo 
„šťastným"; k evokaci sa-
mé je nutná čtrnáctidenní 
příprava; 
během této přípravy je tře-
ba „dbát toho, abychom 
nikomu neprokázali tytéž Joseph La Pierre, francouzský okultista, který 
důkazy lásky, které ze- údajně vytvořil ducha z lidské krve. 
mřelý či zemřelá měli prá-
vo od nás očekávat", dále je třeba být přísně zdrženlivý (bez sexu, skromně 
jíst), zdržovat se v osamělosti; 
„Každý večer je nutno se uzavřít s malým, slabým světélkem v místnosti 
věnované památce zesnulé osoby": světlo postavíme za sebe, odhalíme 
podobiznu zemřelého a setrváme před ní v mlčení; potom místnost vy-
kouříme dobrým kadidlem; 
v den evokace se hned ráno slavnostně vystrojíme, snažíme se nikoho 
neoslovovat a poobědváme jen chléb, víno a ovoce nebo kořenovou ze-
leninu u bíle prostřeného stolu, na němž připravíme dva příbory; z jídla 
i nápoje dáme část do druhého příboru; oběd se koná v místnosti věnova-
né zemřelému a za úplného mlčení; po jeho skončení uklidíme svůj pří-
bor, druhý zanecháme na místě; 
večer vejdeme do této místnosti, zapálíme tam oheň z cypřiše a vhodíme 
do něj sedmkrát trochu kadidla, „vyslovujíce jméno osoby, kterou chce-
me vidět"; potom zhasneme lampu a necháme oheň dohořet a když do-
hořel, vhodíme znovu kadidlo na žhavé uhlí a modlíme se tak, jak by se 
modlívala zesnulá osoba: „Za této modlitby je nutné se co nejvíce zto-
tožnit s vyvolávanou osobou, mluvit jak by ona asi mluvila, mít se jaksi 
za ni samu; pak po čtvrthodinovém mlčení k ní promluvíme jako by byla 



přítomna, s něžnou láskou a vírou, s prosbou, aby se nám ukázala; pak 
pokryjeme tvář oběma rukama a opakujeme svou modlitbu v myšlen-
kách, načež třikrát hlasitě zavoláme žádanou osobu; očekáváme na kole-
nou a se zavřenýma, zakrytýma očima po několik minut, mluvíce k ní 
v duchu; pak ji znovu třikrát zavoláme hlasem měkkým a něžným a ote-
vřeme zvolna oči." 

Jestliže se operace nezdařila, je třeba celý obřad opakovat příští rok, 
případné znovu do třetice. Čím více zjevení otálelo, uvádí Eliphas Lévi, tím 
bude „viditelnější a tím úchvatnější bude svou skutečností". Dodávám, že 
je to jediná nekromantická operace, o kterou je vhodné se pokusit, ačkoli 
by mrtví měli být ponecháni na pokoji a jejich památka by měla být uctívá-
na zapalováním svící, květinami a vzpomínkami. Pokud se k nám vracejí 
sami, přitahováni láskou, navštěvují nás v našich snech, které jsou jejich sdě-
lením. 

Astrální těla mrtvých jsou na zemi přitahována nejen láskou, ale i vinou 
a vášněmi, kterými žili a mohou živým, kteří jim byli nejbližší, signalizovat 
různá nebezpečí, která je očekávají, ale opět především prostřednictvím snů, 
které je třeba umět analyzovat. 



t h e u r g i e 

Co je theurgie zde již bylo vysvětleno, v této praktické části by měla být 
naznačena její praxe. Jejím objektem jsou dvě kategorie bytostí: 1. nižší by-
tosti nazývané duchové živlů (elementárové) a 2. bytosti vyšší, nazývané bož-
stva, géniové, andělé. Zvláštním případem theurgické praxe je vytváření 
bytostí nových ve vyšších sférách života duchovního. To je případ, o němž se 
zmiňuje Jan Kefer těmito slovy: „magická evokace pracuje s myšlenkovými 
náboji již vytvořenými aneb existujícími, kdežto evokace theurgická tvoří si 
je sama"; proto „tajemství theurgie je tajemstvím noetiky" a její metodou je 
spojení extáze a rozumu (Kefer). Theurgická evokace živlových bytostí (gnó-
mů, sylfů, undin atd.) je v podstatě druhem démonomagie, o které zde již bylo 
také pojednáno. Předepsaný evokační postup se týká evokací géniů a plane-
tárních inteligencí, používá se při něm jejich znaků (charakterů), modliteb 
a dalších stanovených prostředků. Tento postup je třeba dodržovat, protože je 
určen tradicí a jako takový je již sám o sobě magicky dynamickým činitelem, 
působícím na objekt evokace i na evokatéra samého. Konkretizace těchto 
postupů by neúměrně zatížila rozsah tohoto spisu a zájemce se o ní poučí 
v knize Theurgie magické evokace od Jana Kefera, která je nyní již dobře 
dostupná. Pro styk s démony nižšího i vyššího druhu (tj. pro elementáry 
i „vysoké inteligence") platí slova z Goethova Fausta (originál to vystihuje 
lépe než překlad): 

„Wer sie nich kennte 
Die Elemente 
Ihre Kraft 
Und Eigenschaft 
Ware kein Meister 
Ueber die Geister." 

Volné přeloženo: Kdo nezná sílu a vlastnosti elementů, neovládne jejich 
duchy. 

To souvisí přímo s tezí Eliphase Léviho, že „nižší duchy zaklínáme tím, že 
dráždíme jejich chtíče a sklony" a dále s tezí, že „nižší duchy přitahujeme, 
k vyšším vystupujeme". Jestliže se nyní omezíme na theurgii „vysokých inte-
ligencí", je metoda jejich evokace založena, kromě užití formálních postupů 
(zaklínacích formulí, charakterů atd.) na „vystoupení" k těmto duchům, tj. na 
přiblížení se jejich duchovní úrovni. U některých theurgických entit toho lze 
dosáhnout spíše hudbou, než jinými způsoby „povznesení ducha", protože to 
dokonalým způsobem stimuluje „extatické zření", resp. prožívání. Velký 
theurg dvacátého století, Jan Kefer, byl současně vynikajícím hudebníkem. 



Metody psychurgieké praxe lze přiblížit psychologickému chápání, neboť je 
to činnost zaměřená na jedince samého, subjekt této praxe je současně jejím 
objektem. Ale co jsou to géniové, andělé, planetární inteligence, máme-li zů-
stat jen v této rovině theurgie i když objekt té druhé, živloví duchové, není 
o nic víc jasnější. W. Mannhart (1936) cituje myšlenky indického theurga Na-
gara (žil na přelomu před naším a našeho letopočtu), který, stejně jako staří 
theurgové alexandrinské školy, znal několik cest „jak dospět k dobrému gé-
niovi". Primární cestou je „vnitřní očištění", které mu přivedlo „ochranného 
ducha" Damilkara. Ten se, kromě jiného, projevoval jako „intelektuální ces-
ta" v Nagarové představivosti, jako inspirátor rozumnosti a mravnosti, a to 
především v Nagarové spánku, tj. prostřednictvím snů, v postavě krásné dív-
ky, držící v ruce pohár s „nápojem Bohů". Povznesená lidská duše dovede si 
sama vytvářet takové esteticky působivé symboly. Ve snech dával Nagarovi 
jeho „strážný duch" poznávat skryté zákony dění a uváděl ho do společenství 
zasvěcených na hoře Adan (tedy již zmíněný jakýsi intelektuální „sabbat" za-
svěcenců). 

Ve výše uvedeném smyslu je theurgická praxe zaměřená na svět andělů 
především praktickým uskutečňováním vnitřního duchovního vzestupu, spo-
jeného s osvobozováním se od tlaku pudů. K tomu je však nutné učinit důle-
žitou poznámku. Nejde o potlačování přirozené pudovosti, nýbrž o zbavování 
se její deformace: ďábelské nejsou pudy samy o sobě, nýbrž pudy deformova-
né zvrhlou lidskou povahou. „Světlo Bohů" nespatřují oči zarytého askety, 
ale oči „čistého člověka": andělé sestupují k tomu, komu bylo dovoleno vrátit 
se v rajském prastavu do zahrady Eden. Mistry theurgie jsou ti, kdo dokáží 
používat své duše ke svému zdokonalování, neboť „používat duše k vykrmení 

« těla bylo by již dost velké bláznovství" (Eliphas Lévi). „Evokace," praví Eli-
phas Lévi a míní tím evokaci psychurgickou, „je výzva ke zvířeti a pouze 

| zvíře může na ni odpovědět... je zapotřebí zvíře v sobě samém vytvořit a pak 
ze sebe vyslat, má-li se nám zjevit" - „to je tajemství všech čarodějnických 

- knih". Tuto tezi je nyní možno obrátit a říci, že evokace, lépe řečeno invokace 
theurgická je výzva k člověku, k jeho adamské podstatě, tj. k „nebeskému 
člověku", na níž může odpovědět pouze „nebeský člověk", stojící již v blíz-

» kosti andělů. 
Co jsou však tito „andělé" theurgie?" Jsou to andělé bible? Na tuto otázku 

zde byla již podána odpověď, srovnávající teologická a theurgická hlediska. 
Nyní si připomeňme praktický aspekt této otázky z hlediska theurgického. 
Andělé, v jazyce theurgů géniové či „vysoké inteligence", jsou kosmogonické 
ideje a jejich jednoduché kategorie, či nižší složky jejich hierarchie jsou sou-
časně vzpomínkami na rajský prastav člověka. Proto vzbuzují nostalgickou 
touhu, podobnou a současně odlišnou od „nostalgického atavismu" kultu 
Zos-kia: první je touha po životě duchovním, druhá po životě smyslovém; 
první je zakotvena v zážitcích rajského prastavu, druhá v zážitcích některých 



pohanských mystérií. Avšak připomeňme si znovu slova Eliphase Léviho, je 
jen nepatrný krok od serafického k satanickému. 

Praktická theurgie je tedy, obecně a zjednodušené řečeno, praxí duchovní-
ho vývoje a tvoření v transcendenci. Proto, jak uvádí Kefer, je magická evo-
kace jen předstupněm evokace theurgické. 

Odvětvím magie, bezpochyby nejproblémovějším, je theurgie, a to při-
nejmenším ze dvou následujích důvodů: její předmět a obsah je chápán nejed-
notné a poukazuje k fenoménům, které přesahují oblast individuálního tran-
scendentálna. Psychurgie vychází z transcendentálního subjektu a je v jistém 
smyslu v podstatě jakousi metapsychologií. Theurgie je metafyzikou v pra-
vém slova smyslu, vychází z existence mimolidských a ovšem také mi-
mozvířecích bytostí. Bytosti psychurgie (astrální larvy, záměrné tvoření 
elementálové a démoni) jsou produktem transcendentálního subjektu. Theur-
gie vychází z existence bytostí jiné genetické kategorie; tvoří ji astrální pro-
jekce lidských kultů (egregory), ale také planetární duchové (planetární 
inteligence) a géniové (astrální projekce božských idejí). Abstrahuji zde od 
otázky reálné existence těchto fenoménů a pokouším se vyjadřovat je a klasi-
fikovat z hlediska filosofie magického, jak ji vytvořila zejména neoplatonská 
větev alexandrijské filosofie. Spojovacím článkem mezi psychurgii a theurgií, 
nižší a „vysokou" magií je zde nicméně astrál, neboť - připomeňme si - veš-
kerá magická praxe je činností v astrálu a s astrálem, tímto univerzálním či-
nitelem života a univerzálním prostředníkem mezi člověkem a světem 
siderálním i tellurickým. 

Theurgie bývá chápána jako protiklad goetie (černé magie, černokněžnic-
tví), tj. jako magie, která má co činit s „dobrými duchy, neboli anděly" 
(H. Biederman, 1986). Je však také rozlišován užší a širší smysl pojmu theur-
gie. V užším smyslu znamená theurgie magickou komunikaci s božstvy, vyš-
šími transcendentními bytostmi („inteligencemi"), které bývají označovány 
také jako andělé či géniové. V tomto smyslu byla theurgie chápána nejen jako 
nejvyšší forma magie, ale i filosofie, neboť magická, resp. theurgická, evo-
kace tu obrazem doplňovala, resp. povyšovala noeticky abstraktní úroveň 
filosofie. V širším smyslu pak byla theurgie chápána jako oblast magické te-
orie a praxe, přesahující svým předmětem oblast individuálního lidského tran-
scendentálního subjektu, a to ve dvou směrech: „nahoru" (egregory, planetární 
duchové, géniové) a „dolů" (duchové míst, duchové přírodnin a duchové živlů 
- elementární duchové). Všechny tyto kategorie „duchů" či transcendentních 
bytostí jsou různými aspekty „duše světa". Proto s nimi člověk komunikuje 
prostřednictvím astrálu. Za zmínku zde stojí astrální egregory, astrální pro-
dukty kolektivních sklonů a smýšlení, které se v magicky ritualizovaném kon-
taktu s lidským individuem projevují jako démoni. 

Pokusím se nyní tuto poněkud nepřehlednou a také nejednotnou klasifikaci 
magických fenoménů zpřehlednit na následujím schématu: 



„duše světa" 
(astrální svět) 

Schéma kategorizace magických (psychurgických a theurgických) fenoménů. 

Poznámka: Uvedená kategorizace se pokouší o uspořádání nejčastěji v literatuře 
o magii vystupujících fenoménů a jím odpovídajících pojmů a je v tomto smyslu jen 
hrubou schématizací předmětné tématiky. Pojmy empirického a transcendentálního 
subjektu, astrálních larev, elementálů, egregoru a další byly již vysvětleny dříve, 
a proto nepokládám za nutné se k nim znovu vracet vysvětlujícími poznámkami k to-
muto schématu. 

Theurgie byla tedy neoplatoniky chápána jako magickými prostředky na-
vozená komunikace s „božstvy", mezi něž patřily astrální egregory kultů růz-
ných božstev, jak je znají zejména mytologie různých kultur (příkladem je 
zde již uvedená evokace „Velkého Pana".) K „bohům" však patří také projek-
ce božských idejí v astrálním světě, tj. různé aspekty „duše světa" (planetární 
duchové, géniové, ale také elementární duchové atd.), jak již bylo uvedeno. 
Jamblichos (O mystériích egyptských) v tomto smyslu hovoří o theurgických 
kultech a rozlišuje „bohy hmotné a nehmotné". Existovaly však také krvavé 
kulty, a tak i theurgie může být dělena na bílou a černou, což zpochybňuje 
protipostavení theurgie a goetie, na které upozornil Biedermann. 



Staré pojetí theurgie shrnuje G.C. Horst (1820), hessenský církevní rada 
a velký znalec magie, v této formulaci: „Theurgie je věda, která se prostřed-
nictvím tajuplných slov a postupů snaží navodit bezprostřední nebo reálný 
raport mezi člověkem a světem duchů". V této formulaci je pochybný pojem 
„věda", který ma jasný, ve srovnání s okultními naukami odlišný, konotát 
a nejasný pojem „svět duchů", protože ten zahrnuje v podstatě všechny třídy 
astrálních fenoménů. Jestliže se říká, že předmětem theurgie jsou bytosti spe-
cifického druhu - jak byly charakterizovány výše - je nyní vhodné si připo-
menout, co se v okultismu chápe pod pojmem bytosti. Okultní esoterismus 
západního druhu je ve své ideové podstatě výrazný hylopsychismus (z řec. 
„hyle", látka a „psyche", duše), tj. víra, že vše hmotné je oduševnělé, resp. 
panpsychismus. To znamená, že vše jsoucí, ať je to kámen, živočich, idea, 
vzplanutí citu či pudový impuls, jsou jen různé aspekty univerzálního životní-
ho činitele, „světové duše" a vytváří v astrálu živý útvar, bytost, nadanou ur-
čitou mírou impulzivity a inteligence. 

Zvláštní pojetí theurgie, resp. jejího esenciálně lidského úkolu vyslovil 
český theurg Jan Kefer, který v užším smyslu chápal theurgii nejen jako po-
znávání „vyšších světů", ale také jako aktivní vytváření či dotváření astrál-
ních egregorů, umožňujících žádoucí vývoj lidstva, neboť mezi jedincem, ale 
i lidstvem a astrálem existuje stálá interakce. Proto, jak píše, „tajemství 
theurgie je tajemstvím noetiky", tj. poznání jako předpokladu theurgické 
akce ve výše uvedeném významu. Kefer také s ohledem na „vyšší" („naho-
ru") a „nižší" („dolů") zaměřenou theurgii připomíná dvě zásadní teze, týka-
jící se theurgické praxe: „Nižší duchy evokujeme, když dráždíme jejich 
žádosti a sklony" a „evokujeme-li vyšší duchy, nepřitahujeme je k sobě, 
nýbrž vystupujeme k nim". K „vyšším duchům" vystupujeme tím, že se jim 
duchovně přibližujeme a v theurgickém rituálu dramatizujeme jejich charak-
ter. Proto bývala, byť vzácně, theurgie také zaměňována se spirituální alchy-
mií (E.L. Garstin, 1930). Toto přibližování se theurga charakteru objektu 
jeho evokace je ovšem velmi obtížný úkol zejména v komunikaci s génii, 
neboť, jak napsal Jamblichos, „i dokonalá duše je pro navození účinků bož-
ských nedokonalá". 

Pokusím se nyní magicko-ceremoniální podstatu thergie vysvětlit na pří-
kladě, který naznačil Kefer ve svých pražských přednáškách o theurgii roku 
1939, když, zdánlivě jen letmo, poukázal na vztah hudby a jejího notového 
zápisu. Je notový zápis určité hudební skladby hudbou? Je hudbou in poten-
cia, resp. in abstracto, není hudbou smysly vnímatelnou; aby byl někým trans-
formován do smyslově vnímatelné hudby, musí být tento někdo hudebníkem, 
který rozumí tomuto notovému zápisu a má k dispozici hudební nástroj, na 
který umí hrát. Vezmeme-li nyní dvě analogie a sice: theurgie - hudba a theurg 
- hudebník, dostáváme schéma, které můžeme vyjádřit ve dvou následujích 
triádách: 



Uvedená analogie mezi praktickou theurgií (theurgickou evokací) a hud-
bou nevyžaduje další vysvětlování, vyžaduje spíše, aby se nad ní člověk za-
myslel. Nicméně ji doprovodím ještě několika poznámkami. 

Je-li podstatným elementem nižší theurgie, jak poznáme z dále uvedeného 
příkladu evokace gnómů, hmota, je podstatným elementem theurgické opera-
ce na úrovni géniů slovo, na úrovni operace s planetárními duchy příslušné 
planetární korespondence a na úrovni operace s egregory věcné a duchovní 
analogie, jak již byly popsány u Crowleyho „pařížských" operací. „Slovem" 
je zde míněno tvořivě vypracované vzývání génia, které doplňuje obvykle 
užívané latinské texty, převzaté z kněžského manuálu Rituále Romanům. Kro-
mě toho se ovšem i v obou druzích theurgie používá vůní, barevných světel a 
dalších příslušných korespondencí. 

Velmi náročná je osobní příprava k theurgické operaci vyššího druhu, 
neboť, obrazně řečeno, elementárním duchům lze přikazovat, andělům nikoli. 
Je to tedy operace prosebná, založená na „povznesení duše", na hluboké kon-
templaci a nezbytné mravní čistotě, neboť andělé se zjevují jen „čistým". 
Kefer tyto „andělské bytosti" nazývá „génii kabbaly" a vyžaduje, aby theurg 
bezpodmínečně prošel výcvikem v mentální magii a za samozřejmé schop-
nosti operatéra předpokládá koncentraci, navození klidu, umění dechu a rov-
nováhu tělesných a duševních sil. Také podstatou theurgické vize je extatické 
zření, které zde již bylo charakterizováno. Za nezbytné přísné podmínky 
„zdárné evokace" považuje Kefer spolu se starými kabbalisty tyto: „Člověk 
musí se státi světlem, aby se mohl stýkati se světlými bytostmi. Musí v sobě 
umrtvit vše pozemské: zachovávati zákon rovnováhy, zdržeti se přebytečného 
jídla a pití, omeziti pohlavní pud, posvětiti svou řeč, cvičiti se v mlčení 
a odloučenosti od lidí. Duši musí cvičiti meditacemi, koncentracemi na Boha 
a jeho síly. Pomocnými praktikami meditace a koncentrace je předříkávání 
kabbalistických formulí, disciplína dechu, soustředění pohledů, spojení fyzio-
logické kázně s koncentrací duchovní. Velmi mnoho místa je věnováno v kab-
balistickém rituálu modlitbě, jejíž motto je vždy uvedeno u jména a charakteru 
génia, jehož zamýšlíme evokovati. Teprve pak, když to vše bylo splněno, 
můžeme se odvážiti evokace magické". K tomu poznamenávám, že výše 



zmíněné modlitby, jak již bylo uvedeno, jsou převzaty z obřadní knihy Ri-
tuále Romanům a jsou to obvykle pasáže z biblické Knihy žalmů. Přísné pod-
mínky vyšší theurgické praxe vedou k tomu, že prakticky činných theurgů je 
jen velmi málo. Navázáni kontaktu s vyšší inteligencí (duchovní bytostí) však 
vede k přirozené transformaci osobnosti ve směru jejího charakteru - platí to 
však i pro theurgii „černou", zaměřenou na evokaci „božstva" temných, krva-
vých kultů. V tomto smyslu může theurgie přinášet „osvobození" i „magické 
otroctví". 

Příkladem theurgické evokace nižšího druhu je „citace" elementárních du-
chů (duchů živlů). Uvedu zde nejprve, podle Faustovi připisovaného grimoá-
ru Magia innaturalis (1505 - zřejmě značně antedatováno), charakteristiku 
jedné kategorie elementárních duchů, gnómů, a pak evokační předpis pro zje-
vení se jejich jakési „hlavy", Buriela. 

„O gnómech: 

Hlavou gnómů neboli duchů živlu země je Buriel. Tento kníže živlu 
zjevuje se jedině v noci s velkým hřmotem a hrůzou. Evokatér musí býti 
velmi opatrný, když ho zaklíná. Béře na sebe tvar velikého hada s dívčím 
obličejem a na magika velmi syčí a píská. Použije-li se hlavní citace, 
nabude lidského hlasu. 

Jeho znak: 

Jeho sluhové se nazývají: 

Merosiel, Casbriel, Drusiel, Almadiel, Nedriel, Carmiel, Lupriel, Bu-
fiel, Drubiel, Sarniel, Futiel, Nastros. Má ale ještě více sluhů menšího 
významu. 

Chceš-li ho dostati před sebe, nepotřebuješ dbáti světových stran, ale 
hleď před sebe na zem a volej ho tak, jak je dále popsáno. Velmi se před 
ním střež, neboť je to velmi zlý duch bojící se světla, nenávidějící druhé 
duchy a oni nenávidí jeho. 

Citace Burielova: 

I. Buriel Mastfoyr Chamerusyn Noel Pean Lonachym Mardu Sau Phi-
larsy, Pedatim Estlis Carmoy Boy Siharouti Phroys Fabelronti, Mear, 
Laphany Vearchus, Clareson, Notiel, Pador Astatiel Marsyno Reneas, 
Lapedon + Yhisinasion Melta, Lavair Tarpentor, Thurneam Camelrosyn. 



II. Buriel Theresoy Chamerontis, Noyt Plassu, Nadiel, Marso, Neany, 
Pean, Sayt, Fabelron, Chaturma, Melros Ersoty Caduberosyn! 

Po první citaci přijde Buriel tiše a neviditelně. Jakmile proneseš dru-
hou konjuraci, objeví se viditelné a sdělí ti správně žádané tajemství. 
Charakter Burielův musíš položit na jeden krok před sebe, zvláště pak 
když žádáš, aby ti něco přinesl. Můžeš jej poslati k zajatcům do podzem-
ních kobek, dále do jeskyň a močálů, také jej lze použít co sluhu při pro-
stituci a ke všem nejskrytéjším tajemstvím lásky. Jemu jsou podřízeni 
Pygmeové. 

Zpráva o Pygmeích: 

Pygmeové jsou zemní duchové bydlící pod zemí. Jejich pánem jest 
Marbuel, pod ním stojí Buriel a konečné vlastním pánem je král Uri-
naphton. Jsou to duchové velmi mírumilovní a počestní (což nelze říci 
vždy o Burielovi), člověku neublíží a dokonce se okolo něho velmi rádi 
zdržují. 

Evokují se bez kruhu a béhem citace se hledí před sebe na zem." 

Víra v elementární duchy, jejichž kategorie jsou gnómové (duchové zemní 
a podzemní), sylfové (duchové vzdušného živlu), salamandři (duchové živlu 
ohnivého) a undiny (duchové vodního živlu ženského pohlaví), je jakýmsi 
prubířským kamenem okultistické pravověrnosti. Mnohým lze s jistými roz-
paky připustit existenci démonů, planetárních duchů, géniů, elementálů, ast-
rálních larev, ale víra v duchy živlů, upíry, vlkodlaky a víra v takové třídy 
elementárních duchů jako jsou bludičky, světlíci, víly, hastrmani, lesní skřítci 
a další je přece jenom považována za absurdní. Jejich zvyky a zjevy popsali 
vizionáři, kteří však často mají stigma psychopatů a znám je i podvod s fo-
tografiemi zahradních skřítků a vil, na který naletěl spisovatel a spiritista 
C. Doyle. A přece existují vážní a důvěryhodní svědci, kteří je viděli. Někteří 
z nich se k tomu i veřejně přiznali, jako např. slavný anglický letecký maršál 
lord Dowding. 

Jeden můj dobrý známý, starší lékař, který se zabýval kriticky srovnávacím 
studiem západních a východních esoterických systémů, mi vyprávěl tento 
osbní zážitek. Jako žák základní školy byl na jakémsi skautském táboře u řeky 
Dyje. Jednou šel po cestičce, táhnoucí se kolem této řeky, zarostlé po obou 
stranách hustými keři a plné zákrutů. Za jedním zákrutem náhle spatřil skřít-
ka. Zlomek vteřiny na sebe oba hleděli a pojednou skřítek zmizel v hustém 
křoví. V blízkosti tohoto místa pak zažil dvě zvláštní příhody - druhou už 
jako dospělý muž. Obé se vztahovaly k mostu přes řeku. První příhoda spočí-
vala v tom, že jeden z vedoucích skautů s ním, maje ho na zádech, skočil, z 
nějaké recese z mostu do řeky, což se mému známému málem stalo osudným, 
protože po doskoku se ve vodě ztratil a málem utonul. Po řadě let jel vlakem 
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a náhle ho napadlo přejít za jízdy z jednoho vagonu do druhého. Otevřel dveře 
vagonu, ale v posledním okamžiku spatřil, že spojovací desky, tvořící můstek 
ke druhému vagonu se rozpojily, a před ním se objevil otvor, jímž by byl, 
kdyby učinil další krok, spadl na koleje, přímo pod kola jedoucího vlaku. 
Stalo se to právě v okamžiku, kdy vlak přejížděl onen výše zmíněný most, 
z kterého jako chlapec skákal na zádech jednoho staršího skauta do řeky. 

Existují nepochybné smyšlené historky různých lidí, kteří se údajně setkali 
s kosmonauty z jiných planet. Mnoho lidí touží po tom, aby byli středem po-
zornosti a mohli vyprávět něco senzačního. Historka uvedeného lékaře však 
do této kategorie smyšlenek nepatří. Snad vize skřítka, kterého pokládal za 
gnóma, byla pouhou halucinací a snad obě dramatické příhody, které zažil na 
onom mostě přes Dyji, byly pouhé náhody. Možná. 

Víra v elementární duchy a snaha o styk s nimi byla u středověkého člově-
ka patrně živena zejména potřebou vyzvědět od nich různá tajemství přírody, 
která by mu pomáhala při náročných pracích rolnických a zahradnických. S 
tím byla nepochybně spojena i víra v zaklínání počasí a sexuálně-magické 
kulty přírodní plodnosti provozované v polích a v zahradách. Víra v duchy 
živlů má v sobě cosi archetypického, neboť je rozšířena ve všech kulturách 
světa. Mistry ve vyvolávání a používáni těchto duchů byli Arabové, ale, jak 
uvádí literatura, také walesští či bretanští sedláci a často se s nimi setkávali 
horníci a lidé pohybující se v horách a v nočních lesích. 

Vraťme se však ještě ke Keferovu pojetí kreativní theurgie, které je vlastně 
magickým tvořením pozitivních ideových elementálů. Jak se theurgicky tvoří, 
vyložil Kefer na jedné ze svých pražských přednášek o theurgii (1938-1940) 
stručné takto: 

1. Určíme magickou signaturu bytosti, kterou chceme vytvořit (je to např. 
bytost jupiterovská nebo martická). 

2. Obklopíme se příslušnými analogiemi. 
3. Vytvoříme pozistický rituál a připravíme vůně. 
4. V analogických hodinách rituál opakujeme. 
5. Až do chvil evokace dbáme na dietu, na svou nervovou soustavu a aske-

zi. 
6. Evokační rituál si vytváříme sami s ohledem na příslušné koresponden-

ce (např. martický rituál). 
V theurgii se vlastně tvoří určitá astrální hodnota, která se má projevit na 

zemi a která musí být symbolizována (zejm. personifikována, např. nějakou 
mytologickou bytostí) a dynamizována (dynamizuje se obětinami, které jsou 
vždy nekrvavé a jimiž jsou obvykle přirozené nebo uměle vytvořené vůně). 
Tvořená hodnota koresponduje s vlastnostmi některého ze 72 géniů - k tomu 
je nutno při vytvářeni rituálu přihlédnout k astrologickým, resp. planetárním 
korespondencím této hodnoty. Kromě toho, jde-li o pozitivní hodnotu, náleží 



tato do některé třídy duchů, které staří Hebreové nazývali andělí a které kore-
spondují s deseti sefirami. To je další zdroj inspirace pro vytvoření vlastního 
rituálu, který, podle povahy theurga, může zahrnovat také hudební či jiné 
umělecké prvky. Theurgickou hodnotu vyjadřuje vždy některý ze 72 pantaklů, 
který je její ikonickou symbolizací. Theurgie spočívá v převádění naší duše 
na theurgickou hodnotu - to řekl Kefer v jedné ze svých posledních přednášek 
a měl tím nepochybně na mysli duši magicky vyladěnou. 

Velký magický kruh k evokaci démonů. 



ta l ismanicka magie 
Součástí přírodní magie je zhotovování různých magických prostředků 

z materiálů, které korespondují s určitými planetárními vlivy a které za urči-
tých podmínek mohou vykazovat magické účinky: mohou svého nositele 
chránit před nepříznivými vlivy, nebo mu mohou v určitých oblastech života 
a činnosti zajišťovat příliv vlivů pozitivních. Máme tu na mysli tři druhy tako-
vých magických prostředků, z nichž jeden druh - tzv. pantakly jsou nástroji 
magických operací a jejich zhotovování patří tedy do oblasti ceremoniální 
magie. Pantakly obsahují polarizovaná fluida a jsou to magické obrazce slou-
žící zaklínání. Již jsme se o nich zmínili a v této kapitole proto budeme vě-
novat pozornost dalším dvěma magickým prostředkům, resp. předmětům, 
amuletům a talismanům. P. Piobb a R.H. Laars, který patřil k předním znal-
cům této problematiky, amulety a talismany rozlišují: „Talismany pomáhají 
polarizovat fluida, kdežto pantakle obsahují již fluida polarizovaná," píše 
Piobb a dále uvádí, že talismany jsou prostředky, kdežto pantakly jsou činite-
lé, srovnává jejich funkci s elektrickými bateriemi. To je tedy rozdíl talismanů 
a pantaklů. Laars pak chápe amulety jako prostředky ochrany proti negativ-
ním vlivům, kdežto talismany jako prostředky, které přitahují a-fixují pozitiv-
ní vlivy. Mnozí autoři však mezi obojím nečiní žádné rozdíly. V této kapitole 
se budeme zabývat talismany. 

V situacích nejistoty a bezmocnosti se lidé uchylují k magickém prostřed-
kům, aby byli uchráněni před nehodami, nebo aby dosáhli úspěchu. Také lidé, 
kteří neví nic o okultismu, užívají různé věci „pro štěstí" - maskoty, fetiše -
spoléhajíce se podvědomě, že je před něčím ochrání, nebo jim přinesou 
úspěch, např. při zkoušce, v lásce apod. Ochránit před něčím znamená sou-
časně přinést úspěch. Zdá se, že víra v magické účinky výše uvedeného druhu 
je hluboce zakotvena v mysli člověka. Proto také zhotovování takových pro-
středků nacházíme již v dávnověku ve všech známých kulturách, vyvinutých 
i méně vyvinutých. Některé takové magické prostředky přináší sama příroda 
(čtyřlístek), nebo vnější okolí (podkova), jiné je nutno za přísných podmínek 
zhotovovat. Některé považují i okultisté za pověrečné a věří především 
v magickou moc uměle zhotovovaných magických předmětů - talismanů. Ty 
se zhotovují především ve formě destiček a prstenů. Jsou účinné jen indivi-
duálně, takže zcizený talisman nepřináší žádný užitek. 

Víra okultistů v moc talismanů je založena na přesvědčení, o platnosti zá-
kladní teze, že „věci nahoře" jsou bvlivňovány „věcmi dole" a naopak. Věci 
„dole" zhotovené za určitých podmínek mohou proto vyvíjet vliv na věci „na-
hoře", tj. na svět astrálu přitahovat jaksi jeho síly a jeho prostřednictvím ovliv-
ňovat průběh dění, odehrávajícího se „dole". V podstatě tu tedy jde o poutání 



magických sil na určité předměty, což se děje rituálním způsobem a za odpo-
vídajících astrologických korespondencí. Jako věci poutající magické vlivy 
prosluly zejména předměty ze staroegyptských pyramid, resp. i hrobek. Šlo tu 
téměř vždy o „prokleté předměty", jejichž držení přinášelo subjektu neštěstí. 
Kromě proslulého případu objevitele Tutanchamonovy hrobky lorda Cama-
rvona (f 1923) to byla zejména „tajuplná truhla pro mumie". Zůstala po vy-
loupení jedné hrobky, její obsah, mumie, byl ztracen, na víku truhly byl obraz 
„zlověstně vyhlížející krásné dívky", údajně kněžky z Théb, která žila kolem 
roku 1600 př. n. 1. Celá řada osob, které přišly s touto truhlou do styku, údajně 
zahynula. Truhla byla i fotografována a zděšený fotograf po vyhotovení sním-
ků sdělil, že fotografie zobrazovaly „velmi zlý obličej jakési ženy". Krátce 
nato také zemřel. Egyptolog B. Fletscher-Robinson, který v Britském muzeu, 
kde byla truhla uložena, tento objekt studoval, krátce potom, co svá studia 
začal, náhle zemřel. Nakonec byla pořízena kopie této truhly a truhla sama 
byla uložena ve sklepě muzea. Tuto záměnu originálu za kopii objevil jistý 
americký egyptolog, který si posléze vymohl přepravu truhly do USA, kde 
prý se v kletbu mumie příliš nevěří. Truhla byla uložena do velké bedny 
a naložena na parník, jímž byl neblaze proslulý „Titanic". A tak tato zlo při-
nášející truhla spočívá dnes na dně moře. Okultisté věří, že egyptští mágové 
poutali k určitým předmětům, které byly ukládány do hrobek k mumiím, de-
struktivní magické síly, které postihovaly ty, kteří narušili klid mrtvého. 
K případu lorda Carnarvona sdělil Carter, který pro něj vedl práce na vyko-
pávkách, že v okamžiku, kdy byl otevřen sarkofág s mumií faraóna, vnikla do 
jeho obydlí kobra a usmrtila v něm kanárka a že faraónův hrob nesl hierogly-
fický nápis: „Hrob žlutého ptáka". Kobra, božský had „ureus", zdobila čelen-
ku egyptských faraónů. Když před několika lety zemřelo za sebou několik 
osob, které v Krakově zkoumaly jistou hrobku, vzbudilo to velký rozruch 
a pátrání, které následovalo, vedlo k závěru, že tyto osoby zemřely na infekci 
neznámého původu a že v hrobce byly nalezeny mikroby neznámého druhu. 
Magické účinky se nevymykají kauzalitě našeho světa, ale opírají se nezřídka 
o neznámé činitele. V historii okultismu je zaznamenána celá řada „prokle-
tých předmětů", které přinesly svým držitelům různá neštěstí, smrt nevyjíma-
je. Svědčí o tom, že k určitým objektům mohou být poutány magické síly. 

Nejznámějším objektem přírodní magie, který se může stát mocným kon-
denzátorem magických „fluid", je ovšem mandragora čili pokřín (Mandragora 
officinarum), lilkovitá rostlina, vyskytující se zejména v krajích kolem Stře-
dozemního moře. Kořen této rostliny mívá podobu lidského těla a o její ma-
gické síle se zmiňuje již Bible (Gen. 30, 14). Již ve starověku se z kořene 
mandragory zhotovovala léčiva; na léčivé účinky, ale i jedovatost jejího ko-
řene upozornil již Hippokrates. Ve středověku se kořen mandragory stal prvot-
řídním magickým prostředkem, určitým způsobem upraven byl německy 
nazýván „Alraune". Pro velký zájem a současně pro vzácný výskyt byl lidský 



tvar kořene mandragory často uměle vytvářen a nezřídka i nahrazován. Věřilo 
se, že „tato čarovná bylina spatřuje světlo světa za bledého svitu Luny na 
popravišti pod šibenicí, na které byl utracen nevinný muž, který se svojí duší 
vypouští i své sperma, kteréž dopadnouc na zem tuto oplodňuje a tím dává 
vzrůst mandragoře" (A.R. Hanousek). Skutečnost je prozaičtější, mandragora 
roste často na rumištích a antropomorfní tvar jejího kořene je velmi vzácný. 
K získání mandragory sloužil dosti drastický předpis: v noci byl k jejímu ko-
řenu uvázán za ocas černý pes, který byl pak silně udeřen kyjem do hlavy, aby 
ve smrtelném zápasu mandragoru vyrval ze země. Mandragora prý přitom 
příšerně naříkala a protože byl přitom vždy přítomen ďábel, musel ten, kdo 
mandragoru takto dobýval ze země, stát v magickém kruhu. Vytržená mandra-
gora pak byla rychle odnesena a pověšena na místo, kde býval umístěn na zdi 
krucifix. Potom za týden, v hodinu Saturnovu byla mandragora sejmuta ze zdi 
a třikrát omývána v červeném víně, do něhož byly přidány sedmkrát tři krů-
pěje panenské krve. Přitom bylo pronášeno zvláštní zaklínání. Posléze byla 
mandragora oblečena do bílého roucha z hedvábí a uložena do stříbrné ne-
bo olověné skříňky v podobě rakve. Každou sobotu pak musela být vyňata 
a omývána v červeném víně a pečlivě opatrována. Jestliže byly tyto podmínky 
splněny, získal majitel mandragory prvotřídní magický předmět, který mu při-
nášel štěstí a zdraví. Jestliže však o mandragoru dost nepečoval, přinesla mu 
neštěstí. Takto preparovaný kořen mandragory byl nazýván „mužíček" a byl 
to velmi žádoucí magický předmět. Části kořene mandragory byly nalezeny 
v pohřebních komorách pyramid a je zřejmé, že mu magické účinky přisuzo-
vali již staří Egypťané, tvrdí Frits Heide, holandský botanik. Mandragora byla 
za středověku opředena četnými legendami a byla také používána ke zhotovo-
vání magických „filtrů", tj. roztoků, které sloužily především k milostnému 
očarování. Pověry o mandragoře dostoupily vrcholu v XVII. století, kdy proti 
nim začala vystupovat řada tehdejších znalců bylin, např. John Gerard (1597). 

Jinou známou magickou rostlinou, která je považována za vynikající kon-
denzátor astrálního světlaje černý bez, který byl u starých Slovanů vysazován 
u obydlí, aby je chránil před „zlými duchy". Dalšími rostlinami, které se uplat-
ňovaly zejména v černé magii, byly: durman, blín, rulík, oméj a bolehlav. 
Každá rostlina měla svou signaturu, tj. určitou fyziognomii a určitou astrolo-
gickou korespondenci a mohla tak být použita k příslušným magickým opera-
cím, např. k hermetické léčbě. Mezi všemi existujícími věcmi existují vztahy 
sympatie a antipatie a na jejich základě i skryté interakce a každá z těchto věcí 
má svou okultní signaturu. Velké dílo o signaturách věcí napsal mystik Jakub 
Boehme a nazval je sám v předmluvě k němu „pravým mystickým zrcadlem 
nejvyšší moudrosti" a „největším pokladem, který člověk mohl obdržet" od 
svého stvořitele. Nazval to podivuhodným uzpůsobením věcí tohoto světa, 
neboť tyto věci, jsouce nositeli magických znamení, promlouvají k tomu, kdo 
jim rozumí. 



/.» niM||lt ky objekt zcela zvláštního druhu je považována pyramida, a to 
nejen Jnko Inková, ale i jako obecné pojatý tvar. V novodobém okultismu 
vnikl |iu|rm „Sila pyramidy" (angl. „pyramid-power"). Na stopu této „kos-
mo-jii-omrtrické záhady pyramid" uvedl badatele český fyzik Karel Drbal, 
klciy NO intenzivně zabýval též parapsychologií a okultismem: tvar pyramidy 
indukuje „tajemné kosmické síly", které mají fyzikální i psychické účinky. 
Pfcdméty, které byly umístěny v pyramidě vykazovaly pozoruhodné fyzikální 
a biologické změny: prodloužila se trvanlivost různých poživatin, usychající 
rostliny znovu ožily, zvýšila se lidská vitalita, ustoupily bolesti hlavy a stavy 
vyčerpanosti, dostavily se zvláštní sny. Ed Pettit referoval dokonce o vyléče-
ni několika závažných chorob a o téměř okamžitém ústupu bolestí zubů atd. 
Max Toth a Greg Nielsen (1976) shrnuli poznatky o účincích „síly pyramid" 
v obsáhlé monografii, kterou zakončili konstatováním, že nás budoucnost 
zavazuje k tomu, abychom řešili „jedno z největších mystérií, které nám staří 
zanechali jako dědictví: energii pyramid". 

Vraťme se však nyní k tématice talismanů. Naznačili jsme zde již, že to 
jsou magické prostředky, které působí zdola nahoru, tj. na prostředkující 
astrální svět pomocí korespondencí, signatur a charakterů vyšších světů, 
tj. magických znamení, aby byl vytvořen trvalý pozitivní raport „horního" 
a „dolního" světa. Proto musí být při zhotovování talismanů používána odpo-
vídající základní látka a zhotoveni se musí vykonat v odpovídající planetární 
dobu. R.H. Laars (1932) podává tuto definici: „Talismanem se rozumí před-
mět, který za určitých okolností, např. za určitých konstelací, s posvátnými 
obřady, modlitbou, kuřidly apod. je vyhotoven z nějaké látky, dřeva, kovu, 
kamene, kůže, pergamenu a tím obsahuje duchovní síly. Tyto duchovní síly 
způsobují podle starého učení rozličná dobra, tu zdraví, krásu, dlouhý život, 
bohatství a moc, tu ochranu proti chorobám, nebezpečím a jiným zlům." Pod-
le Laarse je slovo talisman arabského, resp. tureckého původu; je patrně 
odvozeno z tureckého slova „talis", nebo „talism", což znamená „kouzelný 
obraz". Může mít však původ i v řeckém slově „telesma", které znamená 
dokončení, dokonání. 

Zhotovování talismanů se objevuje ve všech kulturách od nejstarších dob 
a uvádí se, že tímto uměním se zabývali zejména Egypťané, Chaldejci, Židé 
a Indové. V Egyptě byly obecně jako talismany užívány obrazy Isidy a Osi-
rida. Chaldejci spojovali zhotovování talismanů s astrologií, Židé se zhoto-
vováním figurek domácích bůžků („terafim") a s psaním Božích jmen na 
proužky pergamenu („tefilim"). Ty pak byly upevňovány na dveře, nebo 
nošeny upevněny na čele nebo na paži. Staří Řekové a Římané zhotovovali 
talismany různého druhu, např. obraz Hekaté ověnčené dubovým listím a ob-
razy jiných bohů a bohyň; Caesar prý u sebe nosil obraz ozbrojené Venuše. 
Také křesťané mají své talismany, škapulíře. Některé talismany byly speciali-
zovány, např. na štěstí v lásce nebo v podnikání, jiné byly obecné. Takovým 



obecným talismanem byl patrně i staroegyptský kříž „ankh" (crux ansata, kříž 
se smyčkou), symbol života, ale patrně též mocný magický nástroj. Jiným 
známým všeobecným talismanem je indická „svastika" či „hákový kříž", 
jehož stopy údajné jdou až do doby kamenné. V Číně se nazýval „van" a měl 
přinášet štěstí a dlouhý život. Rozlišoval se mužský (doleva směřující) a žen-
ský (doprava směřující) „hákový kříž" - ten jako symbol svého hnutí převzali 
nacisté. Vysloveně okultní je všeobecný talisman a také pantakl zvaný „Ša-
lamounovo znamení", hexagram, symbol rovnováhy sil, které jsou repre-
zentovány živly ohně a vody. V tomto smyslu je tento symbol významové 
analogický egyptskému kříži se smyčkou. Vysoce působivým magickým pro-
středkem je zejména křesťanský kříž, jeho tzv. latinská forma, který je jedním 
z nejstarších symbolů vůbec: jeho ramena symbolizují pronikání dvou proti-
kladných oblasti, nebe a země; kříž je také interpretován jako znamení roz-
cestí, jako místo, kde se kříží cesty živých a mrtvých. Je známo, že kříž, či 
znamení kříže zahání „zlé síly". 

Egyptský kříž „ankh ", „ hákový kříž", hexagram, řecký kříž, latinský kříž 

Magická moc je dále přisuzována zejména drahokamům, polodrahoka-
mům, perlám a určitým kovům a kamenům, jejichž vliv odpovídá příslušným 
astrologickým korespondencím. 

Podrobně se zhotovováním talismanů zabýval zejména Paracelsus ve svém 
spise „Archidoxa magica" (1658). První historické pojednání o talismanech 
a dalších magických předmětech napsal na příkaz kardinála Richelieua jeho 
knihovník Jacob Gaffarelli (1629, též Gaffarel), který vynikal nejen svou uče-
ností, ale i znalostí tajných věd. Jedno z nejlepších současných pojednání 
o talismanech napsal Jean Marqués-Riviére (Amulettes, talismans et panta-
cles, 1972). Založil je na zkoumání hebrejských, egyptských, babylónských 
a assyrských, křesťanských, pre-kolumbovských amerických, indo-iránských 
a dálně východních (indo-čínských a tibetských) tradic. Talismany pokládá za 
vyšší vývojovou formu amuletů. Oproti fetišům, které mají přirozený původ 



Různé druhy magických abeced. 



(rybí šupiny, dravčí zuby, ptačí péra, lastury atd.) jsou talismany zhotovová-
ny, jsou to umělé předměty, které působí v souladu s kosmickými vibracemi. 

Ve zhotovování talismanů se uplatňuje princip korespondence: kameny, 
rostliny, barvy, živočišné věci (ptačí péra, hadí kůže atd.) korespondují s ně-
kterou ze sedmi planetárních sil a stávají se tak jakýmsi vodičem těchto sil; 
kdo např. chodí v černém oděvu, přitahuje na sebe saturnské vlivy. Ačkoli je 
horoskopická, tj. divinační a charakterologická astrologie založena na princi-
pu analogie, neodmítá hypotézu influence, tj. hvězdných vlivů. Podstatou ta-
lismanologie je právě kumulace takových vlivů prostřednictvím předmětů, 
které ji magicky způsobují. Proto také existují v podstatě tři kategorie talis-
manů: planetární, démonologické a theurgické; v prvním případě je vztažným 
rámcem vyhotovení planeta, ve druhém konkrétní démonická a ve třetím 
theurgická „inteligence", tj. v posledním případě génius. Ve zhotovení talis-
manů hrají rozhodující roli dva činitelé: materiál a ceremoniál. Pokud se ma-
teriálu týče, talismany mohou být zhotovovány z kovů, z pergamenu či 
ručního papíru, kůže a jiných materiálů a mají, jak jsme již poznamenali, for-
mu destiček, případně medailí a prstenů. Pokud se ceremoniálu týče, uplatňují 
se zde dvě operace: vyrytí příslušného „charakteru" (tj. např. dané planetární 
pečeti) a příslušného označení s pomocí magické abecedy a posléze zaklínání, 
spojené s okuřováním. Je-li talismanický obrazec kreslen, uplatňuje se zde 
i volba barvy. 

Dalším činitelem, který nyní v našem pojednání o talismanech vystoupil, je 
magická abeceda, pomocí níž se na talismany píší, nebo gravírují posvátná 
jména a magické formule. J. Marqués-Riviére cituje ze starého francouzského 
spisu o talismanech: „Do kovu musí být vyryt obraz planety. Obraz nebo znak 
je figurální zobrazení věci a má sympatické působení... Znamením planety je 
kov připraven pro své vlivy." Důležitá je proto, dalo by se snad říci, grafická 
stránka talismanů, a ta je vyjadřována „magickou abecedou", která nezahrnu-
je jen magický přepis jednotlivých písmen konvenční abecedy, ale i „abece-
du" magických obrazců, mezi něž patří především pečeti, ale i tzv. magické 
čtverce a další. Každé planetě přísluší specifický magický čtverec, který skrý-
vá esoterní hodnotu čísel, korespondujících s danou planetou. Součet čísel 
v magickém čtverci ve všech vodorovných i svislých řadách i v obou úhlo-
příčkách musí dávat totéž planetární číslo, pro které je magický kvadrát kon-
struován. Jako příklad zde uvedeme magický čtverec Saturna, jehož planetární 
číslo je 15: 

Magický čtverec planety Saturn (pro číslo 15) 

4 9 2 
3 5 7 
8 1 6 



Magie v historii, teorii a praxi Talismanická magie 

Propojíme-li čarou čísla od 1 do 9, dostaneme figuru, která je pečetí Satur-
nova démona. Sečteme-lí čísla ve svislých sloupcích, dostaneme číslo 45, kte-
ré je „tajným číslem" Saturna. 

Magická figura Saturna: 

Zůstaneme-li u příkladu Saturna, pak jeho číslu 15 odpovídají hebrejská 
písmeny Y a H („jod" a „hé"); Saturnova „inteligence" se nazývá Agiel, 
Saturnův démon Zazel; látka pergamen. 

Podle Marquése-Riviéra pak dalšími planetárními znaky jsou: 
Jupiter: magický čtverec má čtyři sloupce a za základ má číslo 34, hebrej-

sky 30 + 4, čili písmena D a L; tajné číslo (součet sloupců) je 136; látkou je 
korál. 

Mars: magický čtverec sestává z péti sloupců a základem je číslo 65, kab-
balistický tomu odpovídají písmena A = 1, D = 4, N = 50, Y = 10, tajné číslo 
je 325. 

Slunce: magický čtverec sestává ze šesti sloupců, číselný základ je 111, 
tajné číslo 666, slunečním démonem je „Sorath". 

Luna: magický čtverec sestává z devíti sloupců, základem je číslo 369, taj-
né číslo 3321. 

Venuše: magický čtverec má sedm sloupců, základní číslo 175, tajné číslo 
1225, talismanickým materiálem je zejména měď. 

Merkur: magický čtverec má osm sloupců, základní číslo je 260, tajné číslo 

Symboly planet přináší tabulka na následující straně. 
Přehled zde podáváme ve zkrácené podobě, protože dále uvádíme obrazce 

jednotlivých planetárních talismanů podle Agrippy z Nettesheimu a tabelární 
přehledy daných korespondencí. Kromě planetárních talismanů mohou být 
zhotovovány i talismany zodiakální - a jak už víme - i další (zejména pro 
démony a génie). 

O pečetích planet uvádí Paracelsus ve svém díle „Archidoxa magica" ná-
sledující pasáž: „Je jisto, že také pečeti planet mají velkou sílu a moc, jestliže 
jsou zhotoveny a nošeny v příhodnou hodinu a čas, vhodným způsobem pod-
le běhu planet. Nikdo nemůže popřít, že hvězdy nebeské a fluida nebeská 
nejvíce zmohou v pomíjejících věcech lidských. A mohou-li hvězdy nebeské 
a planety říditi a činiti závislým na své vůli živého člověka, tím spíše mohou 
tak dokázat u věcí nižších, kovů, kamení, do nichž se vrývají obrazy a které 
svoji moc a působivost v sobě obsahují jako fluidum, jako by celou svou 

2080. 



podstatou byly z nich obsaženy. 
A člověku je možno tyto síly 
soustředit, aby byly efektivní 
buď do středu kovů, kamenů, 
obrazů, nebo čehokoli podob-
ného." Dále Paracelsus uvádí: 
„Nejdůležitější je, že planety 
v žádném kovu nemají více síly, 
jako v tom, který je jim vlastní. 
Slunce ve zlatě, Luna ve stříbře, 
Jupiter v cínu, Venuše v mědi, 
Saturn v olovu." 

Paracelsus doporučuje tedy 
pro planetární talismany, aby 
byly zhotovovány v korespon-
dujících kovech, v kulatém tva-
ru, přičemž na jednu stranu 
medaile se vyrývá odpovídající 
magický čtverec a na druhou 
odpovídající obrazec. Nazývá 
však tyto předměty pečetěmi 
(sigilia) 

S talismany souvisí přede-
vším otázka o podstatě jejich působení. Neokultisté jsou přesvědčeni o tom, 
že působivý může být talisman jen za předpokladu, že subjekt, který jej vlast-
ní a nosí, věří v jeho moc. Vysvětlují tedy působnost talismanů sugescí, resp. 
autosugescí. Tomu důrazně odporuje Israel Regardie a jiný, zcela moderní 
autor knih o magii W.E. Buttler soudí, že působnost talismanů není vysvětlo-
vána jednotně. Někteří se domnívají, že „určité materiálie mohou být nabíje-
ny metafyzickými nebo supramateriálními silami za určitých podmínek", 
přičemž je třeba mít na paměti, že podle okultismu je život vlastní všem vě-
cem a že „životní síly všech stupňů stále proudí světy a všemi živými bytost-
mi", což mimo jiné znamená, že: „objekt, který je užíván jako talisman, musí 
být nejprve očištěn", aby byl zbaven smíšeného magnetismu, který v průběhu 
své existence přibral; pak „je prostřednictvím volního a myšlenkového aktu 
znovu nabit životní energií", a ta se v látce talismanů akumuluje: „Každá oso-
ba, která nyní tento talisman nosí, je jím nějak ovlivňována, je dotýkána jeho 
vibracemi. Má sklon cítit, myslet a jednat v souladu s úmysly, které zhotovo-
vatel talismanů do něj vložil." To je, podle Buttlera, „teorie nabíjení", talis-
man je zde chápán jako „zásobník superfyzikálních sil". Podle druhé teorie 
„všechny fyzikální věci jsou prostřednictvím našich myšlenkových a poj-
mových způsobilostí spojeny s naším vědomím a současně s univerzálním 

Symboly planet, jejich čísla, signacula a znaky 
jejich dobrých (+) a zlých (-) duchů (démonů). 



duchem a sice tak, že příbuznost, 
resp. vztahy mezi vnímaným 
(viditelným a pociťovatelným) 
objektem a jeho vnímatelem 
mezi nimi vytvářejí normální 
vztah závislosti". Je-li nyní tako-
vý objekt chápán jako symbol, 
stává se druhem „posvěcené 
věci". Zhotovovatel talismanů 
musí proto „pozdvihnout svou 
mysl na nejvyšší, jemu dosa-
žitelnou výši" a tam na okamžik 
pocítit vlastnost, nebo „duchov-
ní vibrace", které bude talisman 
v budoucnosti reprezentovat: 
„Talisman se tím stává prostřed-
nictvím ducha svého zhotovitele 
spojen s onou božskou silou, kte-
rá byla vyvolána". 

S tím souvisí i otázka úlo-
hy, kterou hrají při zhoto-
vování talismanů a v jejich vlivu 
symboly okultních sil, zaklí-
nání a další magické úkony. 
Magie není převeditelná jen 
na sílu víry a vůle, i když obojí 
je činitelem magických úkonů 
a také talismanická magie sou-

visí nějak s vlivy astrálního světla usměrňovaného planetárními korespon-
dencemi, ale jaké mechanismy se přitom uplatňují, není veřejně známo. Jde 
tu o jakýsi druh „duchovně-magnetického spojení". Je-li talisman chápán jako 
zvláštní „baterie", zůstává také jako ona v určité interakci se svým nositelem 
a vyžaduje tak jeho aktivní účast: v tomto smyslu musí být účinkům talisma-
nů jeho nositelem psychicky napomáháno a tady se uplatňuje magický vliv víry 
a vůle. 

Klasik okultismu Agrippa z Nettesheimu k tomuto problému výstižně 
napsal následující: „Lidská duše má schopnost proměňovati hmoty i lidi, 
přitahovati je, překážeti jim a připoutávati je ku předmětu své touhy. 
Všechny hmoty ji poslouchají, když její vášeň či síla dosáhne určité 
výše, aby ovládla to co upoutává. Horní působí a přitahuje k sobě dolní 
a dolní se mění nebo je zasaženo stejně jako horní" (Okultní fdosofie, kn. I., 
kap. 68). 



Poukazuje se tu nepochybně na vliv astrálního světa, v němž má lidská duše 
kořeny svého bytí. 

Talismanická magie má také svou stránku evokativní: jejím předmětem 
byl ve středověké magii elementární duch nazývaný Dýmej, obývající ně-
které minerály a drahokamy. Byl pokládán za ducha, který je člověku ne-
přátelský. Autor novodobé učebnice magie, kterou označuje jako magii 
experimentální, vystupující pod pseudonymem Dr. Klingsor, nazývá tuto 
oblast magie, zabývající se „evokací bytostí drahokamů", beryllistika. Pod-
le něho elementární energie, které jsou symbolicky pojmenovány jako ele-
mentární duchové, v kamenech „spí", v rostlinách se „probouzejí a sní" 
a ve zvířatech jsou již „mezi snem a skutečností". Teprve v člověku „do-
spívají k probuzení a stávají se vědomými sebe sama". Není to formula-
ce přesná, protože lidské vědomí sebe sama je uvědomování si života v sobě, 
v okolí a v relaci sebe k okolnímu světu. „Přihlédneme-li k poznatkům 
moderní fyziky, že všechny látky vyzařují," píše Klingsor, „pak je myslitelné 
v magickém pojetí světa ustavit komunikaci s emanacemi přírodnin a také 
drahokamů." 

Planetární korespondence drahokamů, které zde již byly uvedeny, pokláda-
li staří mágové za zvlášť významné, protože drahokamy reprezentovaly silné 
kondenzátory planetárních energií. „V beryllistice," píše Klingsor, „se hovoří 
o ,duši krystalů' ". Talismanická magie využívá této „duše", strhující k sobě 
siderické vlivy, ke zhotovování pozitivních energetických kondenzátorů tím, 
že je zesiluje ještě dalšími korespondencemi, např. vsazovaním drahokamů 
do příslušného kovu (prsteny jako talismany). 

„Při evokaci bytostí drahokamů se postupuje jako při každé magické evo-
kaci," uvádí dále Klingsor, „s tím, že se operuje ve fialovém plášti, ale bez 
meče; důležité jsou zejména barvové korespondence a množství barevných 
světel a planetárních vůní; drahokam je umístěn na magickém oltáři, za objekt 
evokace se doporučuje zejména horský křišťál, opál a lapis lazuli. Zaklínání je 
přizpůsobeno planetární charakteristice drahokamu a má v podstatě usměrnit 
pozotivní vliv daného drahokamu, který pak může být používán jako zvláště 
silný talisman." 

Jak již bylo uvedeno, důležitým činitelem jsou planetární hodiny, v nichž 
se planetární talismany zhotovují. Přehled planetárních hodin a dalších kore-
spondencí byl již uveden v podkapitole o okultních korespondencích. Je třeba 
mít na zřeteli, že první denní hodina začíná východem Slunce a první noční 
hodina jeho západem, a proto se v čase mění. 

Jak bylo výše uvedeno jsou za zvlášť účinné magické předměty považová-
ny drahokamy. Vzácnost, krása a jiné jejich vlastnosti je předurčovaly k tomu, 
že byly odedávna považovány za nositele magických sil. Proto byly pokládá-
ny i za talismany jako takové. 



Magické čtverce planet. 



Talismanické signatury magických čtverců planet. 



Astrologické korespondence planet a drahokamů jsou následující: 

Slunce : diamant, rubín 
Měsíc : adular 
Merkur : křišťál, achát 
Venuše : ametyst, topas 
Mars : jaspis, smaragd 
Jupiter : karneol, ametyst , 
Saturn : tyrkys, safír 

Jak bylo již výše zmíněno, v současné magii se vyvinula tzv. beryllistika, 
která se zabývá evokací „duše drahokamů" s pomocí magického zrcadla a ve 
znamení fialové barvy. Účinky se projevují především v obsahu snů. 

Návod ke zhotovení talismanů 

Dále podáváme návod k jednotlivým krokům, které je třeba učinit ke zho-
tovení talismanů. Návod je převzat z archivu lóže Fraternitas Saturni a je pa-
trně dílem G.A. Gregoria. 

1. Po tom, co byl talisman zhotoven z vyhledaného kovu (drahokamu, po-
lodrahokamu, minerálu) v určité formě a bylo provedeno gravírování 
odpovídajících znaků, musí být talisman izolován od cizích vlivů, což 
se děje následovně: 

2. Nad posvěcenou svíčkou (používanou jen k magickým účelům) se po-
hybuje talismanem sem a tam s pevnou představou, že „kosmický ohni-
vý element" spálí všechny nežádoucí vlivy. 

3. Talisman se položí na dobu 24 hodin do sklenice naplněné čistou vodou 
s představou, že „vodní element" vytáhne všechny ulpívající vlivy. 

4. Talismanem se krouží ve vzduchu s koncentrovanou představou, že 
„element vzduchu" odstraní všechny nežádoucí vlivy. 

5. Vezme se kus papírového filtru a talisman se položí na hrst země držené 
v dlani s koncentrovanou představou, že „element zemé" odstraní všech-
ny nežádoucí vlivy. 

6. Potom se talisman očistí nepoužívanou utěrkou nebo papírovým filtrem 
a uloží se do nového černého hedvábí. 

7. Čeká se na příhodnou astrologickou hodinu. 
8. V příhodné astrologické hodině se novou nepoužitou jehlou obtáhne 

struktura gravírovaného znaku s přáním, aby byla vyvolána aktivace pří-
slušné bytosti. 

9. Přitom se stále opakuje jméno této bytosti s představou, že tato bytost 
přenáší svůj vliv na talisman. 



10. Opakovanou imaginací vlastností této bytosti se tato imaginace přenese 
na talisman. 

11. Talismanem se ve vzduchu nakreslí znamení příslušné bytosti a to, pod-
le kabbaly, 462krát. 

Silnými talismany jsou sigilia, koncentrující planetární vlivy, která mohou 
být nejen trvale nošena, ale, jak víme z učení Osmana Sparea o „atavistické 
nostalgii", mohou také vyjadřovat více či méně konkrétní přání subjektu. 
Někteří autoři mezi talismany a sigilii nerozlišují. Přání je též možno „vrh-
nout do astrálu" metodou, která je riskantní, a proto ji zde neuvádím. 

Sigilia lze zhotovovat několika metodami. Nejjednodušší metodu uvádí 
M. Klostermann. Zhotovení vlastního sigilia (znaku) vychází z magického 
čtverce příslušné planety. Znak vzniká skladbou čar spojujících v magickém 
čtverci čísla 1-3, 4-6 a 7-9. Příkladem je saturnské sigilium, které uvádím 
níže (druhá možná varianta viz strana 369 a násl.): 

Frater V.\D.\ (1990) ve své monografii o praktické magii sigilii zdůrazňu-
je, že „žádná z nám dnes známých magických technik není účinnější" a také 
začátečníku nabízí okamžitě šanci přesvědčit ho o její síle. Zmíněný autor 
vychází v konstrukci sigilii z „kabbaly devíti komor" a uvádí konkrétní po-
stup na příkladu vyhotovení sigilia pro martického démona Bartzabela. Ten je 
hebrejsky vyjádřen následujícími písmeny, čteno zprava doleva: Beth-Resh, 
Tzaddi, Beth, Alef, Lamed; jim jsou přiřazena následující čísla (podle souvis-
lostí uvedených v „kabbalistických komorách"): 2, 200, 90, 2, 1, 30. V ma-
gickém kvadrátu Marsu který je dán čísly a hebrejskými písmeny čísla 200, 
90 a 30 nejsou obsažena, a proto jsou redukována na čísla 2, 9 a 3. Tak dostá-
váme, čteno opět zprava doleva, následující řadu čísel: 3-1-2-9-2-2. Sigi-
lium začíná zpravidla kroužkem a končí trámkem (viz obrázek). Propojením 
výše uvedených čísel pak dostáváme výsledné sigilium. Je to metoda, kterou 
uvedl již Agrippa z Nettesheimu. 

Cikání, kteří se seznámili s množstvím okultních poznatků Východu 
i Západu, rozšířili víru v okultní moc drahokamů a polodrahokamů, které 
byly často chápány jako kondenzátory kosmických energií a usměrňovače 
okultních vibrací. Jako takové byly drahokamy a polodrahokamy chápány 



současně jako amulety i talismany. Následující přehled podává jejich základní 
charakteristiku v tomto směru: 

zodiakální drahokam magická charakteristika 
korespondence 

Skopec (Ryby) diamant chrání před smutkem a zajišťuje 
bezpečnost 

Býk (Rak) smaragd chrání smysly a zdokonaluje myšlení 
Blíženci (Štír) achát přináší štěstí v manuální práci 
Rak (Skopec, Lev) rubín přináší štěstí vůbec a chrání před 

depresí 
Lev (Panna) sardonyx přináší štěstí manželům a ochrání je 

před nešváry 
Panna (Vodnář) safír přináší štěstí milencům, chrání je 

před nešváry 
Váhy opál propůjčuje dispozice k jasnozření 
Štír (Střelec) topas je strážcem věrnosti v lásce 

a přátelství 
Střelec (Vodnář) tyrkys chrání před nebezpečím a přináší 

úspěch 
Kozorožec granát 

(polodrahokam) 
přináší zdraví a udržování dobré 
nálady 

Vodnář (Střelec) ametyst přináší dispozice pro duchovní život, 
ale i věrnost v lásce 

Ryby (Skopec) krevel chrání před nemocemi, posiluje 
vitalitu 

Talismanická magie, zahrnující fakticky i zhotovování amuletů a pantaklů, 
je jedinou oblastí praktické magie, jejíž provozování je bez nebezpečí. Její 
pěstování proniklo hluboko do lidových tradic, především jako užívání urči-
tých předmětů, např. podkovy, jako nositelů štěstí. 

V praxi talismanické magie je vyjádřen nejdůležitější princip magicky po-
jatého světa, princip „neviditelné harmonie vesmíru", založený na korespon-
denci skrytých sympatií a antipatií. Vesmír pojatý esotericky, jako jednota tří 
světů, jako věčný zápas a jednota protikladných sil, je strukturou věcných 
sympatií a antipatií, vystupuje jako harmonická jednota protikladů. Tuto ideu 



lze najít také u Empedokla, Herakleita, Pythagora a dalších filosofů starově-
ku. Dění ve vesmíru určují dynamické vztahy sympatií a antipatií, na nichž je 
založena i talismanická magie, ale i mumiální magické léčitelství a další obo-
ry praktické magie. To je zásadně vyjádřeno symbolem hexagramu, obraz-
cem, který je tvořen trojúhelníkem živlového ohně a trojúhelníkem živlové 
vody a který je současně pokládán za významný amulet (zhotovovaný zejmé-
na ve formě hexagramu, vepsaného do kruhu - J.B. Wiedmann doporučoval 
pro zhotovení individuálního amuletu vyplnit jednotlivá pole hexagramu dra-
hokamy příslušných korespondencí s jeho držitelem). V praxi bílé magie šlo 

Magický obrazec, komponovaný ze jmen andělů a dalších symbolů bílé magie. 



především o korespondence sympatií, vyjadřující „siderické stejnosti" (Para-
celsus), které zakládají skryté magické vlivy. Jde tu o sedmero siderických 
podstat „semen vécí" vyjádřených planetárními korespondencemi, zahrnující 
i korespondence živlové. Podle Alberta Magna se vše v přírodě „pohybuje ke 
svému druhu", a to je „kořenem či principem skrytých působení": „vše vnitř-
ně podobné se podporuje, posiluje, miluje, pohybuje k sobě a pohlcuje ... vše 
stojí vůči sobě ve vtahu přirozeného přátelství nebo nepřátelství". Kdo pro-
studoval princip korespondence věcí a zná jejich strukturu, pronikl do podsta-
ty teoretické i praktické magie, neboť okultní korespondence jsou podstatou 
magického pojetí světa. 

Tuto esoterní ideu, táhnoucí se jako červená nit dějinami magie, ale i myš-
lením těch, kteří měli k magickému pojetí světa blízko, aniž patřili ke spole-
čenství mágů, zachytit výrazné J.W. Goethe (1827) v jednom ze svých výroků 
k Eckermannovi: „Spatřujeme na zemi jevy a pociťujeme účinky, o nichž nic 
nevíme, odkud pocházejí a kam spějí ... všichni putujeme v tajemstvích." 
A právě toto vědomí světa tajemství, vymykajících se konvenčním způsobům 
poznávání, bylo smyslem magie těm, kteří ji nepěstovali jen k pozlacování 
svých pozemských okovů, ale k přebývání ve „stříbrném světě" vzrušujícího 
tušení. 
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