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JAROSLAV VRCHLICKÝ:

Památce J. A. Komenského.

Ne darmo »S v 1 1 e m v t m á c h« svou nazval knihu,

dalf svému lidu svtlo v odkaz svatý.

Ne vlastní hoe, všech on prožil tíhu,

všech rány, zklamání a hoké ztráty,

by všichni mohli od severu k jihu

pít pohár klidu svtlem vrchovatý.

Ve vyhnanství tak, v bojích neustálých

sám ke dnu vypil hokostí všech kalich',

A vskutku svítil všem té pravdy svtlem,
jež s kíže v jeho srdce tekla istá.

Kde stanul, nový lidstvu zaplál Betlém,

jas nový z toho rozproudil se místa

a bylo v srdcích jako v máji zkvetlém

a lidstvo zalo chápat zákon Krista;

co váliky rozsívaly, on smíil slovem
a spojil zase pod svým chudým krovem.

A pišli všichni a z té studny pili.

být ve všem lidmi uili se zase,

vším k jedinému pracovali cíli,

ím vký lovk v dobr u, p r a v d , k r á s e.

Pak sím jeho širým svtem šili,

a Jeho hlas dnes vichrem rozléhá se:

hle, všichni po staletích v pestrém reji,

z všech konin svta hold mu pinášejí.

Jak Vlasti! jedna v echách, na Morav,
jak hrd patíš dnes na svého syna!

Když kámen hebná ležel na tvé hlav,

ke na srdci a na jazyku hlína.

On svtlo rozžal tob v plné sláv
a všemu svtu, které nezhasíná,

z tmy rozžal je, jak symbol, jež tmy tíští.

Jak nevit v tvou lepší dobu píští?





Vznik svobodného zednáství je opeden nimbem
posvátného stáí. První jeho poátky kladeny jsou do dob založení

chrámu Šalomounova, 1
) ale též z náboženských mystérií staro-

vkých (egyptských, hebrejských a eckých) je svobodné zedná-
ství vyvozováno. Vznik svobodného zednáství je spojován též

s poátky spoleností a akademií stedovkých,2
) s ádem rytí

templáských 3
) i s ádem Ržového kíže.4

) Nkteí pokládají

svobodné zednáství za kompilaci kabbaly a nmecké mystiky

(Reuchlin),
5
) jiní prohlašují za prvního ochránce svobodných zed-

ná anglosaského krále Athelstana a prince Edwina. 6
)

Nejvíce badatel hledá pvod a organisaci svobodného zed-

náství ve starých hutích stavitelských,7
) které

1

) Fr. Mitchell: The Histcry ot Freemasonry. London 1823.

2
) Lud. Keilíer: Zur Geschichte der Bauhíitten und der Htittengeheiím-

nisse. (Vortráge und Auisatze aus der Conienius-Gesellschaf,t.) Berlin 1898.

3
) Konrád Schotmiller: Der Untergang des TempGer-Orderis. Berlin

1887. (2 svazky.)

*) Fr. Nicolai: Einige Bemerkungeu iiber den Ursprung und die Ge-
schichte der Rosenkreuz^r und freyarnaiurer. Berlin 1806. Ferd. Katsch: Die
Entstehung und der wahre Endzweck der Freimaurerei. Berlin 1897. Waite:
The Reál History of the Rosicrucians. London 1887. H. Jenning: Die Rosen-
kreuizer, ihre Gebráuche und Mysteirien. Peložil Linden. Berlin 1912.

'•) Herm. Gloede: Die Ordenswissenschaft, entwickelt an diem Lehrlings-

teppich. Beriin 1900. (2 svazky.)
9
) James Anderson: The Constitutions o-f thfi Freemasons. London

1723. Baume: Uber die SteHioaig des Prinzen Edwin in der Zunítgeschichíte

der englischen Masonem, und York als Eutstehungsopt der uns vorliegendien

Konstitutionen. íZirkelkorrespondenz fiir J. JVLs'r. Neue Folge I, 1904.) F.

Sonmenkalbr.Zur Frage nach dem Ursprung der Satzungen der englischen

Steinmetzen. (Tamtéž 1908/9, XIV a XVI.)
7
) Poprvé vyslovil tento názor nezedná abbé Grandidier, studující

djiny dómu strassburstkého, v »Joiir,nal dc Nancy« (1779) a v »Jou'rnal de
Monsieui> (1779). Srv. Fr. L. Schroder: Materiailien. 4 Teile, Rudolstadt

QeorgKloB: Die Freimaurerei in ihrer waforen Bedeutung aus den alten

und áchten Urkunden der Steinmetzen, Masonen •und Freimauirer nachge-
wi.sen. Leipzig 1846. J. G. Findel: Geschichte der Freimaurerei von der

Zcít ihres Entstehens bis auf die Gegenwar-t. Leipzig 1861/2. 7. vyd. 1900.

'2 svazky.) F. Schwalbach: KwzgefaBte Geschichte der Freimaurerei, Kro-

ttschin 1876. VVilh. Begeniann: Vorgeschichte und Aníange der Freimaurerei

in England. 1. Buch: Die alten englischen WeirkOogen und ihre SpróBlinge.

Berlin 1909.



eksistovaly již ve starovku (collegia íabrorum) 8
) a mly pvodn

ráz ist operativní (loge, Bauhutte). Veliké gotické chrámy 3
)

a jiné význané budovy stedovké jsou dílem sthovavých cechu

zednických a kamenických, jejichž lenové se poznávali podle

zvláštního pozdravu, znamení neb stisku ruky. V druhé polovici

17. století pijímaly tyto tajné spolky maconské do svého bratr-

ského stedu vedle skutených zedník též jiné muže vznešené a

uené a petvoily se tak znenáhla ve spolky ist spek u 1 a-

tivn; podržely všaik rozdíl u, tovaryš a mistr, cbadnictví

a veškeru symboliku.

Podle L e s s i n g a
10

) pochází anglický název pro zednáství
masonry ne od mason (zedník), nýbrž od mase (stl, tabule),

m a s o n e i (uzavený stolokruh). Masoneie (na p. povstná Tafel-

runde krále Artuše) kvetly zvlášt ve století 12. a 13. a byly pe-
neseny od Sas také do Anglie Taková masonei scházela se též

nedaleko kostela sv. Pavla v Londýn, založeného r. 1675. lenem
\ jejím byl též pítel Newtonv Krištof Wren (1632—1723).

stavitel chrámu svatopavelského a len Královské spolenosti

vd v Londýn. Wren dopisoval si s obma píznivci Komenského
v Londýn, Samuelem Hartlibem i s Theodorem Haackem, na

jehož podn bylo utvoeno r. 1645 »n e v i d i t e 1 n é k o 1 e g i u m«,

v jehož ele stál Robert Boyle a Krištof Wren.11
)

Svobodné zednáství uvádí se též v úzký vztah k prorockému
spisu Bacona Verulamského »Nova Atlantis« (1638), '-) avšak

vedle anglických d e i s t (íree-thinker) a moralist, kteí
hlásali pirozené náboženství a pirozenou mravnost, 13

) mly na

myšlenkový vznik svobodného zednáství znaný vliv p a n-

sofické spisy Komenského, smující k náprav vcí
lidských vbec a známé tehdy po celé Evrop a zvlášt v Anglii.

14
)

8
) Raveriscroit: TheComacines. Their Predecessors and their Successors.

London 1910. L. Keller: Die Kultverbande der Humanitát irn Altertum und
ihr symbollisches G&brauchtum. MCG (,Mona>tshefte der Comenrus-Gesell-
schaft) 1913, sit-r. 68.

n
) Na p. katedrála v Kolín nad R. (1248), katedrála ve Štrassburku

(1015—1439). nádherný -klášter Batalze v Portugalsku (z 15. stoO, dóm
sv. Petra v ím, svatoštpánská vž ve Vídni, vž v Režn, chrám sv. Víta

v Praze a j.

10
) Ernst und Falk. Gespráche fiir Freimaurer. Wolfs.nbutte). 1778. Do

eštiny peložil br. Káro,! Warsiki, Praha 191.1 Srv. Findel: G. E. Lessim*
ails Freimaurer. Leipzig 1S90. Reitzenstein: Leasing. Berlin, Biicherei íiir

Freimaurer.
") Srv. MCG 1907, str. 188.
'*-')

R. Walden: Die Freimaurerei und die Nova Atlantis Baoons v. Yeru-

lam. (Beitnige zur Vorgeschichtrj der Freimaurerei. 3. Heft. Berlin 1890).
,:1

) Srv. B. Cramer: Der Culturzustand Englaiíds vor Entstehung

modemen Freimaurerei (Mittheilungen aus dem Ver:ine deutscher

iiiamer 1884 1885. str. 24—41). L. Keler: Die deutschen Gesellschancr,

de^ 18. Jahrhunderts und die mo,ralischen Wochenschriitcn. Berilin 1900.
14 Podle Woodforda jsou mystická díla Komenského a »Nova Atlantis«

Bacnnova zárodkem názor, které zastával Elias Ashmoile a jehn žáci.

I. (i/i. do ní/ podle svých zápisk vstoupil Ashniole dne 16. íjna 1646 s plu-



Zatím co dragouni liechtenšteinští muili národ e:;ký,15 ) píše

Komenský spisy pro útchu svoji a svých bratí16
) a pemýšlí

o tom, jak by se lidstvo, rozvrácené válkou ticetiletou, mohlo
obroditi k lepšímu životu. Po dlouhém bloudní opouští svou vlast

a v únoru 1628 nalézá útoišt v Lešn, kde dokonuje svou
»Didaktiku« a pipravuje své první spisy pansofické (vševdné).17

.)

Pro další osudy Komenského bylo velmi významné pijetí Ko-
menského do jedné z tehdejších spoleností, které skrývaly své

opravné snahy pod rouškou symbol a tajných znaek.ls
) V ele

této spolenosti (S o c i e t a s Christiana) stál Jan Val.

Andreae, který v záí 1628 vyhovl žádosti Komenského a pijal

ho za lena této tajné spolenosti, jejímž heslem byla pravda,

Rovníkem Mainwaringem ve Warringtonu, pokládá Woodford za loži zed-
náství »hermetického« (k úelm alchymistickým a pod.): Ashmole prý
shromáždil kolem sebe pouze »hlouek adept a astro!log«. Avšak Gould
mluví jako všichni ostatní badatelé o duševní souvislosti Ashmoilov s novo-
anglickou veléloží, založenou r. 1717. Srv. L. Keller: Die Schriften des
Comenius und das Konstitutionenbuch. Berlin 1906. str. 2. (Otisk z MCG
XV.)

I5
) Denis: Cechy po Bílé hoe, str. 207. Pel. J. Vanura. Praha 1904.

lfl
) Jeho poutník v »Labyrintu svta a ráji srdce« (1623) dívá se též na

Rose-Crucios, o nichž vdl Komenský pravdpodobn od svého pítele
Jana Val. Andreae. který podle mínní Arnoldova a Merderova vydal spis

»Fama fratcrnitatis R. C.« (1615). Z této tajemné spolenosti, s pansofisty

ztotožované, pejal Andreae nepochybn svou myšlienku, utvoiti ideální

spolenost nejlepších duch k uskutenní pravého života kesanského,
Srv. Jos. Volf: Bratí Ržového kíže (Roseae crucis) v zemích eských
a proroctví jejich na rok 1622. (Otisk z eského flidu.) Praha 1910.

17
) O pansofických snahách Komenského jedná Fr. Drtina v Pedagogi-

ckých rozhledech. 1907, str. 401 si. Všest.ranný rozbor innosti Komenského
i literaturu o Komenském uvádí Ot. Kádner (Djiny pedagogiky II. str. 307—
398. Praha 1910.) :Nové myšlenky v starém Komenskéim« podává Jan V.

Novák v Macharov knihovn Volné myšlenky v Praze 1904. Archiv pro

badání o život J. A. Komenského a Veškeré spisy J. A. Komenského vy-

dává A' Bru Ústední spolek jednot uitelských na Morav vrchní redakcí

Jana KvaaOy (od r. 1910). Nejnovjší literaturu o Komenském podává
j V. KHma 'Naše doba, eská osvta a eský asopis historický, Praha
192(1). Nejlepší spisy o Komenském, napsané J. Kvaallou a J. V. Novákem,
vyjdou v Ddictví Komenského v Praze. Jubilejní výstavu Komenského (1920)

i její katalog uspoádal Josef Voflf v Zemském museu v Praze.
18

) 2e též Komenskému byly známy nkteré symboly humanity,
vyskytující se v akademiích 15. a 16. stoiletí i ve spolenosti svobodných

zedná, dokazují titulní rytiny nkterých spis Komenského. Na p. »Pan-

iae prodromus<s vydaný v Leydenu (1644), pináší obraz královny
ni o u d r o s t i. pod názvem »Pa n a g i a«, vyskytující se již v akademiích

italských. (MCG 1899. str. 97). U nohou královny moudrosti leží bible,
ú h 1 o m ér a k r u ž i d 1 o (podle katechismu uednického ti velká
s v t la z e d n á s k á). Spis »Janua sivé introductio in Bibllia sacra« (1658)

pináší obraz zlomeného kulatého sloupu, stojícího na krychli.

Ti sloupy a mvstickv monogram Komenského nalézáme ve spise »L u x e

T e n e b r i s« 0665). Srv. L. Kelller: Bibel, Winkelmafi und Zirkel, str. 26—29.

Jena 1910. 'Otisk z MCG 1908.) L. Keller: Die Brderschaft zum heiligen

z und andere Akademien, Logen und Kammern des 17. Jahrhunderts.

(MCG 1911. str. 145.)



10

volnost a láska.
19

) Tato spolenost uvedla Komenského ve spojení

s vynikajícími duchy tehdejšími, zvlášt se Samuelem H a r t-

libem z Elbingu i s jeho bratrským kruhem v Londýn. V letech

1631—34 napsal Komenský svj »P r od r o m u s p a n s o p h i a e«,

z nhož Hartlib uveejnil v Oxfordu ukázku pod názvem »C o n a-

t u u m C o-m enianorum praeludia« (1637). Spisek tento,

v nmž Komenský usiluje o pan sof ii, jež by osvítila nejen kesany,
nýbrž i nevící a veškeré lidstvo (Pansophia humana), zpsobil
veliký rozruch, ale se strany teolog ozvala se výtka panteismu.

Proto Komenský osvtlil kesanskou povahu svých snah pan-

sofických ve spise »C o n a t u u m p a n s o p h i c o r n m d i 1 u c i-

d a t i o«, v nmž ukázal, že má na mysli stavbu chrámu
m o u.d r o s t i, podobného chrámu Šalomounovu a

Ezechielovu, podle zásad, jež stanovil nejvyšší stavitel
svta B h.-°) Cílem Komenského je dosažení pravého
svtla, k nmuž dospívají ti, kteí Boha hledají a nalézají, kteí

jakoby ,po »p o s v á t n é m žebík u« stoupají vším viditelným

k neviditelnému vrcholu všech vcí, ik nejvyšší velebnosti boží. Oba
spisy »PansO'P'hiae pro-dromius« i »Dilucidatio« vyšly v Londýn (1639)

a vzbudily živý zájem o pansofické snahy Komenského. Z podntu
Harlibova povolal fparlament anglický Komenského do Londýna.
aby zde po vzoru dosavadních kolegií založil spolenost, jejíž

lenové by se vnovali výchov pokolení lidského a zkoumání
pravdy. V záí 1641 pišel Komenský do Londýna, ale politické

pomry tehdejší zamezily provedení jeho plánu, který byl pra-

covním programem londýnské akademie a zstal uložen v rukopise

»V i a 1 u c i s« (1642) až do r. 1668. Pes to však Komenský ne-

pestal doufati, že sbor vybraných muž (c o 1 1 e g i u m lucis)
v tajnosti pipravený, rozšíí svtlo moudrosti knihami,

školami i jazykem obecným po celém svt. Tak vzejde pokolení

lidskému zlatý vk pravdy, lásky a pokoje, tak nastane panliar-

monie (všelad) lovenstva. 21
)

ls
) Zárove s Komenským byli pijati dva duchovní Ceskýcli bratí

Ursinus a Stadhis a Jan Johnston. Píslušné dopisy uvádí Komenský v Opp.
did. II, sír. 282—284. Srv. L. Keller: Comenius und die Akademien der

Naturphiilosophen des 17. Jahrhumderts (MCO 1895). Jan Kvaaia: Korre-
spondenoe J.A; Komenského, str. 1. Praha 1897. Jan Kvaala: J. V. Aiidreaes

Antheil an geheirroen Gesellschaften. Juriev 1899. (Srv. MCQ 1899.) Móhrke:
J. A. Comenius und J. V. Andreae. Leipzig 1904. R. Pust: Ueber Valentin

Andreaes Anteil an der SozietatsbewetninK des 17. Jahihiunderts. 'MCQ
1905, str. 240.)

-'"> -P ansopliiae Christian ae templu m, ad ipsius supremi
architectí, omnipolentis Deí, kleas. normais legesque exstuendum et usilms

cathóíicae .lesu Christi ecelesiae ex omnibus srentibus, tribubus, popu is

lingujs coUléctae et olligemiáe cansecfandnm.< (Opp. did. I. 463.) Kresan-
ství, v irmii/. chtl Komenský sjednotiti veškeré lidstvo, é S 1 kok-
rovým pojmem humanity. S I ;i v b a c >i r á ni u Saí.i m o u ti i> v a a h 1 e-

dáni svtla je hlavním symboflem svobodných zedná.
•') Spis »Via lucis (Cesta svtla) v.vdal Komenský r. 1668 v Amstero-

dame a vnoval ho svtlum osvíceného století. Královské spolenosti
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Na pozvání bohatého kupce nizozeniského Ludvika z Geeru ode-
bral se Komenský do Švédska, aby u tamjší vlády hledal podporu
pro své plány pansofické. Koncem r. 1642 setkal se ve Štokholmu
s kancléem Oxenstiernou a vyjednával s ním nkolik dní

uskutenní iaeí, které pozdji uveejnil ve své »Panegersik
(1666)."') Oxenstierna schvaloval sice pansofické plány Komen-
ského, ale radil mu, aby pokraoval pedevším v pracích didak-

tických. Ani v Elbingu, kde spisoval uebnice latinské, nezapomnl
Komenský na svj nejvtší úkol životní. Ve spise »P an s o p h i a e

d i a t y p o s i s« (1645) vylíil sedm oddlení chrámu moudrosti
podle stavby Šalomounovy od pedsín až po svatyni vody živé.

Mír vestfálský (1648) ukonil sice válku ticetiletou, ale nesplnil

nadjí Komenského, posledního biskupa Jednoty eskobratrské,
který hodlal ve své vlasti založiti »collegium 1 u c i s«

neb nco podobného se sídlem v Praze. A tak v-
noval Komenský r. 1651 mladému knížeti uherskému Zik-

mundovi Rákóczimu návrh o svých plánech pansofických (»S e r ni o

secretus Nathanis ad Davide m«), kde navrhoval za-

ložiti školu pansofickou a tajnou spolenost svtla (c o 1 1 e g i u m
1 u c i s s e u S e c r a H e r o i c a)/3) Ale smrt knížete zmaila
opt uskutenní velkolepých plán Komenského, které pohltil á-
sten i s »Pokladem jazyka eského« osudný požár v Lesn (1656).

Staec, dlouholetým bloudním uštvaný a propadající ím dále,

tím více mysticismu a chiliasmu, nalézá pohostinství v rodin Va-
vince z Geeru v Amsterodamu. Zde vydává svá »0 p e r a d i-

dactica o m n i a« (1657) a dojemnými spisy louí se s »rozpla-

oucím stáde.m« i se svým životem pozemským.
»SvUm Evropy, mužurn ueným, zbožným a mocným « vnoval

své hlavní dílo pansofické »D e r e r u m h u m a n a r u m e m e n-

d a t i o n c c o n s u 1 1 a t i o c a t h o 1 i c a«. Ze sedmi chystaných

dílu této »Porady obecné o náprav vcí lidských« vydal však jen

první dva: »Panegersii« a »Panaugii«. V »P a n e g e r s i i« (Obecné

probuzení) líí zmatky a nedostatky lidské a ukazuje královskou

cestu svtla, míru a bezpenosti, cestu jednoty, prostoty a dobro-

volnosti. V »P a n a u g i i« (Obecné osvícení) podává návrhy ire-

nické (mírové), vtšinou vyslovené již v »Cest svtla«. Jediný cíl

má Komenský na mysli — spásu lovenstva, ke vzájemné lásce

a svornosti svolává veškeré lidstvo: »Pojte všichni, kteí na srdci

máte blaho svého národa, a jakéhokoli jste kmene, jakéhokoli ja-

zyka a ke kterékoli sekt náležíte Pojte Vy všichni, kteí Boba

se bojíte. Vy všichni, kteí lidskou zmatenost nenávidíte, Vy všichni,

londýnské*, vzniklé r. 1662 O »Cesi svt!la« jedná K. Dissel v MCG 1895,

str. 295. K 250. výrnu smrti Komenského vyda'1 »Cestu svtla« Josef Smaha,

neónavný pekladatel latinských spis Komenského.
--')

I,. Keller: Der letzte Bischof der bohmischen Briider. fMCG 1912,

str. 102).
r

' „
J:1

) Srv. MCG 1897. str. 272. Jan Kvaala: Korrespondence J. A. Ko-

menského. Praha 1902. str. 249—262.
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kteí po zlepšení toužíte. I nezjedná-li se nic tak dokonalého, aby
všem stailo a se líbilo, chceme pece lepšího vyhledávati, nežli

je to, co dosud máme. A pedevším probute se Vy, kterým dáno
je státi v ele lidstva. Vy uitelé lidského pokolení, Vy filosofové

a teologové, Vy vladai na zemi.«

Svým snahám o zušlechtní lidstva zstal Komenský vren až

do posledního dechu. Pes to však bylo mu souzeno zstati »m u-

žem t o u h y«. Posel kardinála Richelieu, zvoucí Komenského do
Paíže, zastal velikého uitele všech národv na smrtelném loži.

Ani po smrti Komenského (1670) neutuchl zájem o jeho snahy
pansofické. Zejména »P a n e g e r s i e« rozšíila se v tehdejších

spolenostech tak, že J. F. Buddeusvialle poídil nové vy-
dání tohoto spisu (1702). Palma, symbolická znaka kesanských
akademií tehdejších, zdobí titulní obraz l-shoto vydání »Panegersie«

a dosvduje, kterým kruhm ležely pansofické snahy Komenského
na srdci.

24
)

Zaátkem 18. století oživly v Anglii snahy, které chtl Ko-
menský uskuteniti již r. 1641 a jejichž cílem bylo založiti mezi-

národní organisaci spoleností dosavadních pod novým jmé-
nem. A tak vznikla spolenost svobodných zedná (Society
of Masons). D n e 24. e r v n a 1717 (v den sv. Jana Ktitele,

patrona starých hutí stavitelských25
) utvoily tyi lože anglické

v londýnském hostinci »u jablon« první veleloži zedná-
s k o u a usnesly se, že budou- spolen pracovati na . základ sta-

rých usnesení a symbol jako stavitelé duchovní. Téhož roku

evangelický knz Jakub Anderson a Désaguliers, len Krá-
lovské spolenosti vd v Londýn, poveni úkolem, aby slouili

staré zkazky zednáské se zásadami nového spolku svtového. 2e

»Ko n s t i t u c s v o b odných ze d n á « (1723) nebyla dílem

zcela pvodním, dosvdují sami autoi »Konstituce«. Podle jejich

piznání »všechny základní pilíe a sloupy stavby«, kterou zizo-
vali, byly již ped nimi vynalezeny. 26

) Kdo zná základní zákony

24
) O tajné spolenosti »P 1 1 m e n o r d e n«, jež pstovala ctnost,

pravdu a moudrost a k níž náležel též Oxenstierna (od r. 1634), Andreae
(1646), Leibniz (1667), Daniel Comenius (1670) a jiné vynikající osobnosti.

jedná L. KUler: Die Grossloge Zum Palmbauin und dle s-ogenanníei] Sprach-
geselilschaften des 17. Jahrhunderts. MCQ 1907). Obsah »Panegersie«
podává K. Chr. Fr. Krause (Tagbilart des Meuschheitslebens 1811) a K. B.

Storoh (asopis eského musea 1851 a 1861). Nmecký peldad »Pane-

ge-rsji&' poídil .1. Leuíbecber (1874). esky vydal »Panegersii« i »Panaugaá«

Josef Šmaha v Bayerov bibliotéce peda.ir. klasikv, Perov 1888. Huiiia-

nitní a pedagogické myšlenky Komenského rozebírá b.dvard Robert ve své

pednášce, konané v Alžíru 15. dubna 1881. (Srv. Beseda uitelská. Praha

1881.)

") Život Jana Ktitele, pedchdce Kristova, byl neohroženým bojem
pravdy se lží, obtavé lásky proti sobeckosti a nesnášeflivosti. Jeho svátek

oslavují zednái každoron slavnostní loží a zdobí svá prsa ržemi —
symbolem bratrské lásky a hnimaniíy.

'-'") Srv. L. Keller: Die Sozietiit der Maurcr uikI die álteren Sozietáten.

Berlin 1903.
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a symboliku svobodných zedná, nemže popíti, že autoi kon-
stituce* pejali celé výrazy a obraty slovní z »Panegersie« a zvlášt
z didaktických spis. Komenského.

Vynikající zedná K- Chr. Fr. Krause 27
) praví: »Die besten

Aufschliisse uber des Comenius Pian zur Verbesserung der
menschlichen Gesellschaít gibt seine Panegersia, welche im
Jahre 1702 lateinisch erschienen ist; allein diejenigen Stellen,

welche mit dem neuenglischen Konstitutionsbuch wórtlich, und ge-
rade in den entscheidentsten Wórtern und Sátzen, iibereiristimmen,

sind in den O p e r i b u s d id a c t i c i s, das ist: im seinein Lehr-

ku>nstschriítens zu finéen.« 2s
)

Podstatou mystérií zednáských je sy m b o 1 chrámu Š a 1 o-

m o u n o v a, kterým již kesanští mystikové ped Komenským
zobrazovali budování církve jako íše boží a který nalézáme také

v rituálu masonském ze 16. stol. Avšak teprve Komenský a po
nm zednái novoanglití použili tohoto symbolu, aby zobrazili

sjednocení veškerého lidstva ve veleloži svtové. 29
)

Z výklad Komenského o posvátném žebíku a sedmi síních

chrámu moudrosti odvodili zednái symbol žebíku Jako-
bova (Jacob's lader), jehož základem jest biblické vypravování
o zjevení praotce Jakoba. Žebík Jakobv vynívá až k nebi a

má tolik píek, kolik je ctností, ale ti 'hlavní stupn: víru (v ke-
sanství), nadji (na vnou spásu) a lásku (ke všem lidem). Láska
obsahuje celek; ten, kdo miluje nejvíce, dosáhl nejvyššího vrcholu

ili t. zv. etérického píbytku, který jest smrtelnému oku zahalen

hvzdnatou oblohou. Podle novoanglického katechismu uednického
jest lože pokryta imnohobaevným i nebesy nad trnem, k nmuž
dospti doufáme po típíném žebíku. 30

)

-') Die drei áltesten Kunsturkunden der Freimaurer-Brderschaft, II. 2,

str. 15. Dresden, Arnoldi 1810, 2. vyd. 1820/21. Laciné vydání tohoto vzác-

ného spisu vyšilo v Lipsku, Arnoldi 1849. Avšak ani tohoto vydání nemohl',

jsem bohužel obdržeti. Srv. Hohlfeld: J. A. Comenius und K. Chr. Krause
(MCG 1892). L. KeWer: Die Schrtem des Comenius und das Konstitutionen-

buch. Berlin 1906. (Otisk z MCG XV.)
28

) Za duchovního otce svobodných zedná uznává Komenského
zvlášt L. Keller, zakladatel a dlouholetý pedseda Berliner Comenius-

Gesdlschaít, která vydává od r, 1892 své »Monatshefte<:. Odprcem této

ie nmecko-rakousko-švýcarské« je W.' Begemann: Comenius und

die Freimaurer, Berlin 1906. Criegern (J. A. Comenius als Theolog 1881,

str. 385—94) soudí, že spíše Komenský byl pod vilivem lože než opan.
O pomru Komenského ke svobodným zednám psa'l též Posel z Budce

1871 a 1895. (Komenský zakladatelem uení svobodných zedná). K. Adá-

mek: J. A. Komenský a masonství. (Komenský 1878, str. 148 si.). Fr. Zou-

bek: Komenského kesanská akademie svtová, Královská spolenost

v Londýn, masonové. (asopis es. musea 1883, str. 77 si.). Píslušnou

literaturu (do r. 1910) sestavil Jos. Volf v' Zíbrtov Bibliografii eské historie

V. . 26. 503—556. Otáz-ky té se dotýká Volf též ve Zvonu ís. 43, ro. XX,

a v Národ ís. 42—43. Praha 1920. Viz též Národní listy 19. list. 1920.

29
) Srv. Friedrich: Tempel und Palast Salomons. 1887. Sohauberg:

Symbolik der Freimaurerei. Schaffhausen 1861. II, 125.
30

) Srv Opp. did. I. 421, Schauberg: SymboOik der Freimaurerei. Schail-

hausen 1861. I. 657, II, 403. Loesche: Jan Amos Komenský. (Jaforbuch íur
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Doslovn bylo pejato do soustavy velelože anglické uení
o jednot (pansophia), jehož nejvýznanjším zástupcem v 17.

století byl Komenský. 31
)

Vie své »Paneger.sii« (IX) praví Komenský toto: »Jednota

a na ní se .zakládající sjednocení jest obrazem Boha; nebof Bh
jest bytost 'jedna a pece jest všecko, jest všecko
a pece jest j e d n o.« A podobn mluví Komenský ve svém
spise »A t r i u m rerum et linguarum«: »Bh, jenž jest

jeden, chce, aby v nm všecko bylo jedno.

«

; ' 2
) Zásady spolenosti

svobodných zedná lze shrnouti asi v tyto vty: »Všechny vci na
svt jsou jedno a toto jedno nalézá se úpln ve všech vcech.
To, co nazýváme všecko ve všem, jest Bh, 'bytost vná,
nezmitelná a nejvýš moudrá. . V tomto všem žijeme a jsme.

Tímto vším jest každá vc stvoena a k nmu se musí všechny

vci opt vrátiti. Zkrátka je to poátek a cíl všech vcí.« Na tchto
pevných základech jsou stavny všechny soudy i závry svobod-

ných zedná. 33
)

Nemalý vliv ml Komenský na t. zv. »staré povininosti« zedná-
ské (O 1 d Cnarges) svým závrem, kterým zakonil djiny ty
hlavních náboženství (pohanského, židovského, kesanského a mo-
hamedánského) ve svém spise »J a n u a linguarum rese-
r a t a« (1631): »Jest litovati, že se neshodujeme ve vci nejdleži-

tjší : v uctívání jednoho pvodce všech vcí.
Stejn však nelze pipustiti to, co iní libertini: všechna

náboženství schvalovati a k nkterému náležeti. Je to sebeklam,

nebo horlivý Bh chce. abychom ho uctívali horliv a ne vlažn.34
)

Ve spise »Atrium rerum et 1 i n g u a r u m« rozvádí Ko-
menský toto místo takto:

» Jak jest litovati, že nás Bh vný, koen jednoty,
tak málo sluuje, že nejsme v niem více a k vtšímu neprospchu
nejednotní jako práv v tom. Není však vinou onoho, jenž jest sám
jedno a též chce, aby všecko bylo jedno (jednotné), aile je to naše

vina, nebo jsme ustoupili od jednoty k mnohosti. Tomuto zlu

snaží se marn libertini odpomoci tím, že se odvažují býti lho-

stejní po stránce náboženské. Tato rada není z Boha, který se na-

die Geschichte des Protestantismus in Oesterreich 1889, str. 123 si.). W.
Beigematm: Zum Gebrauche des Wortes »Pansophia<. vor Cornenius. (MCG
1896, str. 210).

11

) Srv, Die Alleinslehre des Humanismus in den maurerischen Sozie-

táten vor und nach Comenims. (MCG 1904, str. 205).
8a

) »Deus, qui unus est, in se Unum esse vult omnLa«. Srv. Opp. did.

I. str. 714.
:i:1

) Srv. Ramsay: Relation apologique et historiques de ila Société des
Francs-Maeons. Dublin 1738. •

M
) Srv. Opp. didaet. III. str. 5S9. »L i b e r t i n u s« byl od svých pro-

tivníku nazýván na p. Michajl Servet a ieho Stou&énci. Libertini náleželi

sice k jistému náboženství, ale usobovali si \olnost zstati ve svazku církve:

na p. Sebastian Franck nechtl náležeti k žádivé sekt, byl tedy libertinus.

Akoli liliertini smýš-leli nábožensky, pece byli oznaováni jako »b e z-

božní«, ba dokonce jako ateisté, místu b cz c i rk e v n í .
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zývá bohémi horlivým a žádá od nás horlivost pro pravdu i jeho

uctívání. Nebo kdo nemá horlivosti, nemá také lásky.

«

S tmito místy shoduje se p r v n í povinnost zednáská, ob-
sažená v »K o n s t i t u c i<c z r. 1723 a 1738 a vytýkající pomr
k Bohu a náboženství: »Zedná jest jakožto zedná povinen, po-

slouchati mravního zákona; a rozumí-li dobe svému umní, nebude
zajisté ani pošetilým neznabohem (a t h e i s t) ani bezbožným 1 i-

b e r t i n e m. Akoliv za starých ob musili se zednái Másiti

k náboženství své zem neb svého národa, pokládá se nyní za

lepší, zavazovati je pouze k onomu náboženství, v nmž všichni

lidé souhlasí, a ponechávati každému jeho osobní pesvdení.35
)

Jinými slovy: mají býti muži dobí a vrní, muži estní a poctiví,

akoli jejich jména i vyznání jsou rzná. Tím zpsobem stane se

zednáství místem sjednocení (the Center of Union) a pro-

stedkem ku vrnému pátelství lidí, kteí by si navzájem zstali

vždy cizí.«

Své výklady zakonuje Krause citátem ze spisu »U n u m
n e c e s s a r i u m« (1668), který byl posledním odkazem Komen-
ského:

»Ó, kéž by se lidská pošetilost podrobila moudrosti boží a odli-

šením niemného od cenného odstranila všechno zlé, malicherné
a zbytené. Jak velká by nastala záhy zmna ve všech vcech,
jak ve filosofii, tak ve státnictví (politii) i náboženství. Nebo nej-

prostším, nejlehím a nejjistjším zpsobem obnovy neb nápravy

byl by ten, kdybychom nepotebné odhodili a spokojili se jen s po-

tebným. Na p. ve filosofii (moudrosti svtské neb pírodní)

nemlo by se nic jiného pijímati než to, co jest zejm pravdivé;

nic by se nemlo trvale žádati, než co jest zjevn dobré; a nic by
se nemlo zamýšleti, než co jest urit možné, snadné a užitené.

Pak bychom opravdu vládli nad vcmi pozemskými. I státnictví
by prospívalo, kdyby nikdo ve svt nic jiného nechtl, neuroval
a nekonal, než to, co smuje k blahu obecnému, aby

se celému pokolení lidskému dobe vedlo. To by se uskutenilo,

kdyby každý zstal v poádku na svém míst, kdyby jeden dru-

hého svévoln nepedbíhal neb otrocky se nepckooval; kdyby

se každý všem pizpsoboval a z lásky k míru a k bližnímu do-

brovoln sloužil. Podobn v náboženství, kdybychom ne-

velebili nic jiného, než jediného nejvýš dobrého Boha, od nhož
pouze všechno dobré pijímáme; kdybychom nade vše milovali

jeho dobrotu, aby též on nás otcovsky milovati ráil; kdybychom
se obávali jeho moci, aby naši svévoli lidskou spravedliv neoc-

35
) Proto Velký orient francouzský (Grand Orient de France) vypustil

r. 1877 starou formuli »'ke sláv Veftkého stavitele višehoimíra« a v duchu

revoluce francouzské (1789) prohlásil vzájemnou snášelivost a naprostou

svobodu svdomí, která nesnese žádného tvrzení dogmatického.

Srv. A. Síuys: La Franc-maconerie et la Uberte de conscience. (Svobodné

zednáství a svoboda svdomí). Pednáška na mezinárodním svtovém
kongresu zednárském v Brusselu r. 1910. es-ky vyšlo v Praze 1911.
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trestal. Pak by nám neodepel svého milosrdenství, jakož neodpírá

nikomu svého slunce nebeského.«

V duchu Komenského psobily rozptýlené hlouky eských
bratí a tak vznikl v Nizozemí, kde Komenský trávil svá po-

slední léta, spolek »pátel kíže« (crucis amicoru m), který

inem provádl lidumilné snahy Komenského. Když pak tyi lože

anglické utvoily první veleloži zednáskou (1717), pijal spolek

»pátel kíže« zásady i organisaci svobodných zedná an-
glických. Z Nizozemí proniklo svobodné zednáství do Fran-
c i e (1725), do Nmecka (1737) i do Cech (1726).

Bez podpory státu a církve, v mnohých zemích jen trpno,
jinde pronásledováno, vzrostlo svobodné zednáství z nepatrného
hlouku svobodných zedná anglických záhy ve spolek svtový,
k nmuž náleželi vdí duchové i v 1 a d a i všech ku 1-

t u r n í c h národ v.
3U

)

Rznost vývoje v rzných zemích vytvoila sice rzné sou-

stavy zednáské, vedoucí k vrcholm duchovního probuzení,37
) ale

šest »s t a r ý c h povinnost í« zednáských zstalo celkem ne-

zmnno. Všelidské náboženství lásky k bližnímu,
které hlásal Kristus a Hus, je vyznáním svobodných zedná.
Emancipace ducha lidského z povr a pedsudk ste-
dovkých, uskutenní ideí osvícenských a tole-
ranních koncem 18. století je dílem svobodných zedná, kteí
i pi svém k o s m o p o 1 i t i s m u pracovali pro blaho a povznesení

svého :n á r o d a.

Vybuová n í c b r á m u h u m a n i t y, kde by neomezen
vládla rovnoprávnost všech, volný výraz, pesvdení a všeobecná

30
) Na p. básníci a spisovatelé: Klopstock, Lessing, Herder.

Wieland, Goethe, Nicolai, Mendeisohn, hr. Stottuyg, Heinrich VoB, Biirger,

Chamisso, M. CLaudius, Ewald v. Kleist, Rckert, Michal Denis, Aflxinger.

Blumauer, Kot.z.ebue, L. Borae. Waiter Scott. Carducci, Victor Hugo, Zola.

Hudební skladatelé: Mozart, Hay dn, Liszt.

Uenci: Campe, Salzmann, Knigge, Sonnenfels, van S\vc<ten, Fichte,

Marbach, Voltaire, Condorcet, Alembert, Mirabeau, Diderot, Montesquieau
Helvetius, Proudnon, Lallande, Gilbert, Novikov.

Vladai: Pruský král Bedich II. Velliký, vévoda Karel August ve
Weimaru, Josef Napolleon, císa Vilém I., švédský král Oskar II., anglický

král Eduard VIL
Státníci: Franklin. Washington, Roosewelt, Taft, Dantou, Robes-

pierre, Laíayette, Bliicher, RotschiUd, Gariballdi, Mazzini, Jul. Andrassy.

Lud. Košut, Klapka, Martinovi, Ferrer, Magalhaes Lima, Vcnizelos. Sá-
la n-dra, Nathan, Poincaré, Briand, Millerand, G. Clemenceau, W. WiLson.

Lloyd George, Asquith, Kitchener, Wekerie, hr. Tisza, hr. Karollyi, Viktor

Adler a i.

87
) Pvodní (anglický)) ritus svatojanský má 3 stupn, ritus skotský

éi francouzský 33 stup, švédský 12 situp, egyptský (Misraim) 90 stup.
Swedemborgrv (v Kanad) 6 stup atd. Podnt ke tvoeni vyšších stup
zavdal první »velekanclé« ádu, lord Ramsay, který podal r. 1737 v Paíži

program nového zcdnáského ádu rytí templláských v duchu katodicko-

hierarchickém. Srv. L. Keller: Die Tempelherren und die Freimaurer

Berlin 1906. (Otisk z MCG 1904). Stejnojmenný protisnis napsal W. Bege-

mann (1906). Bothwel'1-Gosse: The Knights Templars. London 1912.
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práva lidská, zkoumání pravdy, studium* mravnosti a pstování
solidarity je cílem tohoto »k r ál ovskéh o u-mn;í«.

Prvním zednáem v Cechách a v Rakousku vbec byl hr. Fr.

Ant. Š p o r k, který již za svého prvního pobytu v Nizozemsku
koncem 17. stol. vstoupil do spolku »pátel kíže« a založil dne
24. ervna 1726 loži »u tí hvzd« v Praze. Vévoda Fran-
tišek Štpán Lotrinský, cho císaovny Marie Terezie,

vstoupil r. 1731 do první zednáské lože v Haagu a oyl horlivým
ochráncem svých »bratí«, zvlášt r. 1742, když se loži »bavorské«
nezdail odboj proti císaovn Marii Terezii. Po zrušení ádu je-

suitského (1773) nastal rozkvt svobodného zednáství v zemích
rakouských. Tém všichni pvodní lenové Uené spole-
nosti eské byli zednái. Pomníkem lidumilných snah zedná-
ských je sirotinec u sv. Jana Ktitele v Praze, založený

r. 1773 loží »u tí korunovaných hvzd«, a pražský ústav pro
hluchonmé na Smíchov, založený r. 1786 loží »u devíti

hvzd«. Sama císaovna Marie Terezie, zednáství jinak nepející,

darovala sirotinci u sv. Jana Ktitele velkou budovu v Bredovské
ulici. Císa Josef II. byl píznivcem svobodných zedná, avšak
revoluce francouzská, hlásající 1 » bratrství, svooodu nebo
smrt«, polekala jeho nástupce císae Leopoida II. i Františka II.

tou mrou, že byl vydán zákaz svobodného zednáství v zemích
rakouských. Labutí písní svobodného zednáství v Rakousku byla

Mozartova opera »K o u z e 1 n á f 1 é t n a« (1791), allegorioký obraz

boje svtla s temnem. Poslední známkou svobodného zednáství
v Rakousku byl »System der Frey maure r-L oge W a h r-

heit und Einigkeit zu drey gekrónten Sáulen i fi

P.« (1794).

Za obsazení Vídn vojskem francouzským (1809) utvoili zed-

nái »v e 1 k o u národní loži r a k o u s k o u«, která byla ve

spojení s Velkým orientem v Paíži až do kongresu vídeského
(1813). Od t doby potlaovala vláda i církev každý svobodo-

myslnjší projev hned v zárodku a zmaila též snahy svobodných

zedná v boulivém roce 1848. Po zavedení dualismu (1867) bylo

zednáství v Uhrách úedn povoleno a tak pod ochranou loží

uherských a nmeckých (saských) udrželo se svtlo zednáské
u nás až do píchodu Svobody.38

)

Krátce ped pevratem 28. íjna 1918 odlouili se eští lenové
pražského spolku »Charitas« (= lože »Hiram u tí hvzd«) od

len nmeckých a založili dne 12. kvtna 1919 loži »Jan Amos
Komensk ý« pod záštitou Velkého orientu francouzského. A není

pochybno, že jménem arciuitele národv, který i bez zástry zed-

náské byl zednáem v nejlepším slova smysle, byl nejkrásnji vy-

^) K vynikajícím zednám eským náleží hr. Kiinigl, Ignác Ban, Josef

Dobrovský, Ungar. prof. Seibt, Aug. MeiBner, Ignác Cornova, hr. Canal,

hr. Lažanský, hr. Fr. a Kašpar Šternberk, Jan Ev. Purkyn, univ. prof.

Q. J. Handl. Milan Štefánik a j.
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stižen program zednáv eských a zedná vbec. Bratrský spolek
»ri a r m o n i e«, od ro<ku 1870 v Praze eksistující, ustavil se dne

16. kvtna 1920 v nmeckou loži zednáskou. Zízení esíké velelože

zednáské je na obzoru.

Vídeské »Bauhtitten« (potem asi 12, na p. »lumanitas«,

»Bildung« a j.), zapsané jako prešpurská »lože h.raniní« (O r e n z-

1 o g e) v symbolické veleloži uherské, slouily se v kvtnu 1919

v rakouskou veleloži provinciální pod protektorátem velelože

»Z u r S o n n e« v Bayreuthu a vydávají tvrtletn »\V i e n e r

Freimaure r-Z e i t u n g« redakcí H. Qliicksmanna, dramaturga
nmeckého divadla lidového ve Vídni. O svatodušních svátcích

1919 ustavila se též v Záhebe zednáská velelože pro Srby, Chor-
vaty a Slovince s názvem »J u g o s 1 a v i a« se sídlem v Ble-
hrad. Zednáské lože u h e r s k é byly vládou Horthyho v er-
venci 1920 zaveny.

Literatura o zednáství rakouském, uherském a e-
ském: Lewis: Geschichte der Freimaurerei in Osterreich. Wien 1861. —
Lud. Abafi: Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn. Budapest
1890—99. (Pt svazk). — Josef Kalousek: Dje královské eské spolenosti
nauk. Praha 1885. — Josef Svátek: Zednái (freimaui) v echách v XVIII.

století. (Obrazy z kulturních djin eských). Praha 1891. — G. J. i(anl):
Oberblick uber die Qeschichte der Freimaurerei in Bóhmen. (Aus der
Diaspora. Vortráge und Ansprachen gehaOten im Prager Br.-Kreise »Harmo-
nie«. Altenburg 1903.) — Jaroslav Vlek: Djiny eské literatury II. 1.

Praha 1898. — T. G. M(asaryk),; Svobodní zednái. (Naše Doba 1905.) — Fm.
Hauner: Struný nástin nkterých tajných spoleností. Smíchov 1905. —
Moritz Groilig: Die Freimaurerei-Bibliothek in der máhrischen Landes-
bibliothek in Briinn. Wien 1908. — Tabris: Svobodné zednáství. Praha
1910. — Smažík: Kanálka. Praha 1911. Max Griinert: Das Privatwaisenhaus
zu St. Johann dem Táufer in Prag. (Deutsche Arbeit 1911/12, str. 370.) —
»Mpitby svobodného zednáe« z r. 1784 vydal Jos. Volf v Praze 1914. —
Pijetí do llože zednáské líí pkn Tols/toj ve svérm román »Vojna a miir«.

— Obrázky (podíle rytinck z doby josefinské) a popis obad pijímacích po-

dává Jos. Volf ve Zlaté Praze 1909 a 1913. — Literaturu tajných, spoleností
obsahuje katalog »Latomica« v knihovn Zemského musea v Praze.
— Cornovv spis o výchov sirotk z e d n á s k ý c h. vy-
daný v »Soustav lože Pravda a jednota u tí korunovaných sloup
v Praze« (1794), vyjde s úvodem o svobodném zednáství v Cechách a

pedagogických názorech Cornovových v Ddictví Komenského v Praze.
Všechny možné atentáty a revoluce piítá zednám literatura

katolická, která pokládá zednáství za výplod ábla: Ed. Fckert: Die
Freimaurerei in seiner waihren Bedeutung. Prag 1851. — Ed. Eckert, Der
Tempel SaTamonis. Prag 1855. — Briunner: Die Mysterien der Aufklaruug
in OestiSTreich 1770— 1830. Wien 1861. — Beuren: Die innere UuwahrheU
der Freimaurerei. Mainz 1884. — Die Freimauirerei in 0'sterreich-Ungarn.

Zwolf Vortráge. Wien 1897. — Emaiizská »Bonifatius-Korrespondieniz« (od

r. 1906). — Hugo Walther: Die Freiniaurerei. Wien 1910. — Erfahrungen
und Euttáuschungen eines alten Logenbrnders. Liipzig 1913. — Vilém Sla-

dnmel: Svobodné zednáství. Praha 1890. — Boutmy: Svobodné zednáství
a velezráda. Židé v zednástvu a v revoluci. Peložil Jií Hora. Praha 1907.

— Gougenot de Mousseaux: Židé. Peložil Zábranský. Praha 1910.

O politickém významu svobodného zednáství jedná H. Kraft:

Die franzósische Freimaurerei und die Stellung der deutschen zur derselbcn.

(Mitt:ilu.ngen aus dem »Vereiu deutschen Freimaairer« 1906. str. 78—94.) —
WittoeCím Ohr: Der franzósische Geist und die Freimaurerei. Leipzig 1913. —
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Lud. Muiielmann: Die italienische Freimaurerei und ihr Wirken íiir ie Teil-

nahme Italiens am Kriege. Berlin 1915. — H. Gruber: Freimaurerei, Weltkrieg
u. Weltíriede. Wien 1917. — Schwabe: Die Neugestaltumg der Weltrniaurerei
durch den Weíltkrieg. Berlin 1918. — Aug. Reukauf: Welltfriedensgedanlke u.

Freimaurerei. (Mitteilnngen aus dern »Yereiin deutscher Freimaurer« 1918,

str. 19—33.) Friedrich Wictotl: Weitmaurerei, Weltrevoilution, Weiltrepublik.

Wien-Munchen 1919. 5. vyd. 1920. — Heyse: Die Entente-Freimaurerei und
der Weltkrieg. Basel 1920.

O podstat a djinách svobodného zednáství pouuje : Ebers:
Sarsena oder Der voilkommeue Baumeisíer. Bamberg 1816. 10. vyd.
Leipzig 1882. J. G. Findel: Geschichte der Freimaurerei von der Zeit ihres

Entstehens bis aut die Gegenwart. Leipzig 1861/2. Dva svazky. 7. vyd. 1900.

Findel: Geist und Form der Freimaurerei. Leipzig 1874. Macoy-Finkelmayer:
Des Freimaurers Handbuch. New York 1877. Nettelblatt: Geschichte der

treimaurerischen Systéme ín England, Frankreich umd Deuitschland. Berlin

1879. Ferd. Katsch: Die Entstehung und der wahire Endzweck der Frei-

maurerei. Bertin- 1895. Heinrich Boos: Geschichte der Freimaurerei. Ein
Beitrag zur Kultur- und Litteraíurgesohichte des 18. Jahrhunderts. Aarau
1894. 2. vyd. 1906. Heckethorn-Katscher: Geheime Gesellschaften, Geheim-
bánde und Geheimlehren. Leipizig 1900. J. G. Findeli: Grundlinien der Ge-
schichte und Wirksamikeit der Freimaurerei. Leipzig 1902. G. Schuster:

Die geheimn Geseltschaíten, Verbindungen und Orden. Leipzig 1906. Was
sind die Freimaurer und was w-oSOen sie? Von einem Br. Freimaurer. 10. vyd.

Lissa 1906. Ferd. Jos. Schneider: Die Freimaurerei und ihr EiníluB auí die

geistige Kuíltur in Deutschland an Ende des XVIII. Jahrhunderts. (Prolego-

mena zu einer Ge-schiclite der deutschen Romantik.) Prag 1909. Br. Pere-

grinus: Was rmiB man von der Freimaurerei wissen. Berlin 1910. W. Smitt:

Handbuch der Freimaurerei. 3. vyd. Leipzig 1910. Diedrich Bischoff: Wesen
und Ziele der Freimaurerei. Berlin 1912. Ernst Friedrich: Geschichte der

einstigen Maurerei in RuBlland und Polen. Berlin 1904. Reitzenstein: Die

Freimaurerei in Frankreich. Berlin 1906. Normanu: Die Freimaurerei in

England und America. Berlin 1906. W. Begemann: Vorgeschichte und An-

fánge der Freimaurerei in England. Berlin 1909. Kerning: Maurerische Mit-

teilungen. Manuscripte íiir Bruder Maurer. Loreh 1910. Horneffer: Der Bund
der Freimaurer. Jena 1913. Settegest-Miiíler: Die deutsche Freimaurerei.

'). vyd. Berlin 1919. Heinichen: Grundgedanken der Freimaurerei im Lichte

der Phiiosophie. 2. vyd. Berlin 1920.

»V e r e i n deutscher F r e i m a u r e r« v Lipsku, založený r. 1861,

vydal: AUgemeines Handbuch der Freimaurerei. Dritte Auílage von Leranings

Encvklopadie der Freimaurerei. Leipzig 1900/1901. (Dva svazky.) Aug.

Wolístieg: Bibliographie der treimaurerischen Literatur Leipzig 1911/13.

i Dva svazky a reistnk. Literát urao Komenské m zvlášt ve svazku

I., str. 739—741.) Lud. Kelller: Die geistigen Grundlagen der Freimaurerei

und das oííentliche Leben. Jena 1911. (Poctno cenou.) Friedrich Kneisner:

Geschichte der deutschen Freimaurerei. Berlin 1912. C. N. Starcke: Frei-

maurerei als Lebenskunst. Berlin 1914. (Poctno cenou.) Aug. Horneffer:

Freimaurerisches Lesebuch. Berlin 1920. (Dva svazky.) Ve sbírce »Aus

Na.tur und Geistesweit« vyšeil spisek KeOlerv: Die Freimaurerei. 2. vyd.

1918. »Bucherei íiir Freimaurer* vydává Fr. Wunder v Berlíne.

Literatura anglická: James Anderson: The Constitutions of the

Freemasons. containing the History, Charges, Regulations etc, of that most

Ancient and Right Worshipíul Fraternity. For the Use of the Lodges. Lon-

don 1723. Preston: Illustrations of Freemasonry. London 1772. Kennmg:

Masonic Cytíopedia and Handbook of Masonic Archeollogy, History and

Biography. London 1878. Gould: The History o Freemasonry. London

1884—87."(Šest svazk.) Mackey: Lexicon.of FreemansOnry. 7. vyd. London

[884. Kenning: Cataflogue of Books of Freemasonry. London 1893. Mackey:

Fncvklopedia of Freemasonry. Philadelphia 1896. Gould: A Concise History

-n Freemasonry. London and New York 1903. Vibert: Freemasonry before
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the .Existence oí Grand Lodges. London 1913. Churchward: The Arcana of

Freemasonry. London 1915. J. D. Buck: Genius of Freemasonry. (Duch svo-
bodného zenáství.) Do eštiny peložil T. Vonásek. Chicago 1919.

Literatura francouzská: Ramsay: Relation apologique et

historique die 3a Société des Francs-Maco-ns. Dublin 1738. Lalande: Mémoire
suf 1'histoire de 2a Franc-Maconnerie. 1774. Paine: De 1'origime de la Franc-
Macomnerie. Paris 1812. Em. Reboki: Histoire generále de la Franc-Macon-
neirie. Paris 1851. Ragon: Orthodoxie maconnique. Paris 1853. Bois: Macon-
nerie du Grand Orient de France. Paris 1892. Gillon: La Franc-Maconnerie
modeme. Paris 1894. Papus: Mar.tiinésisme, willermosisme, martinisme. et
Franc-Maconnerie. Paris 1899. Bertrand: La Franc-Maconnerie, ses origines,

son espris et le but qu'elle poursuit. Paris 1903. Tallmeyr: La Franc-Macon-
nerie et la révollution francaise. Cornrnent on fabrique 1'opinion. Paris 1905.

Gould: Histoire abrégée de la Franc-Maconnerie. Bruxeílles 1910. Bernhar-
din: Noites pour servir á 1'histoire de la Franc-Maconnerie. Nancy 1910.

Sannier: La Legend des symbolles religieux et magoinniques. Paris 1911.

Nieoullland:: L'iniitiation maconnique,. Paris 1913.

V jednotlivých zemích vycházejí zednáiské asopisy a kalendáe pro
bratry a sestry. Ve Vídni vydával M. Amster asopis »Zirkel« (od r.

1870). Ve Švýcarsku vydává mezinárodní (kancelá pro styky zedináské
»Bulletin« (cd r. 1902) v jazyku anglickém, francouzském, nmeckém,
italském a španlském (red. Fr. Ed. Quartier-la-Tente v Neuchátelu). Ju-
bilejní íslo vyšlo r. 1917. Viz též lánek Neumannv: Zweihundert Jahre
Freimaurerei_ (MCG 1917). Tamtéž Lionv referát o Ecksteinov výboru ze
spis Komenského: Coanenius und die bóhmischen Brder.
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I V „KNIŽNICI PRO MLÁDEŽ" J
O D
D D

vyšly tyto knihy: R
o o
o o

Jan Karafiát: Brouci pro malé i velké dti.

III. vyd. s obrázky V. Preissiga. Cena K 15"—
K a

D pro leny K 9-—

.

n
a D

íha: Alšovy pohádky I. erta K 5-—, pro leny

K 3--.

íha: Alšovy pohádky II. Cena K 5'—, pro 6Ieny

K 3-—.

8
8
a
D
a
o O nkolika dvátkách a chlapcích. Napsal J. Krušina

O ze Švamberka. Cena K 3*50, pro leny K 2*—

.

V. P r e i s s i g : Byl jeden domeek. Obrázková knížka

pro mládež. Cena K 5*—, pro leny DK K 3-—

.

M. Aleš: Rok na vsi. 24 obr. s nár. íkadly. Cena

D K T—, pro leny K 4-—

.

Španlský, sborník. Sestavil a peložil Ant. Pikhart.

Cena K 5-— , pro leny K 3'—.

B e d . M. Beneš: Šestipramenný svazeek loutko-

vých her. Cena K 2-50. pro leny K 1*50.

D
D V šeru dávných vk. Napsal Ed. btoroh. Cena

a K 13-—, pro leny K 8-—.
a _ o

Praha v dob kamenné. Napsal Ed. Storch. Cena

K ,6-—, pno leny K 3—. g
Mysejkova Churda-Murda. Napsal Vas. Iv. Nmi-

rovi-Danenko, pel. F. Veselovský. Cena K 4-—

,

D pro leny K 2-—

.

D
o a

v cizím poruenství. Napsal Jos. Braun. S kresbami g
Mik. Alše. Cena K 2-—, pro leny K 1—

.

Dv Mariky. Napsal V. Tille, ilustroval A. Scheiner. §
8 lenslká cena K 7*— . (Novirka).
o n
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Rženka. Napsal V. Tiile, ilustroval A. Scheiner

lenská cena <K V— . (Novinka.)

Z pírody. Obrázková kniha pro dti. Nakreslil Rich.

Lauda. Cena K 7'—, pro leny K 3*50.

Ukrajinské pohádky: Matka koza. Cena

a

O K 3-50, pro leny K 2—. g
a a
O Liška, koika a kohout. Cena K 350, pro leny
8 K 2—. 8
D Ddeek a babika. Cena K 3-50, pro leny K 2-—

.

o Jak válily houby s brouky. Cena K 8*—, pro

o leny K 5-—

.

D
g F. J. Qould: Úsvit. Peložil Frank Mužík. Cena
O K 8-—, pro leny K 4'50.

Jaromír John: Listy z vojny. Cena K 4*50, pro
° leny K 2*50. Na lepšíím papíe K 5-50, pro leny £
D K 3--.

O dvanácti msíkách. Napsala B. Nmcová, ilustr.

Ad. Kašpar. Cena K 7"50, pro leny K 4*—

.

Ti zlaté vlasy Dda Vševda. Napsal K. J. Erbem,

§ ilustr. A. Scheiner. Cena K 8-— , pro. leny K 4 -

50.

O Liliaria. Napsal J. íha, ilustr. A. Schener. Cena pro

leny K 4'—. H

Mariana. Napsal J. íha, ilustr. A. Scheiner. Cena Q
pro leny K 4-—

.

a
a

Omalovánky I., II. III. Obrázky O. Sudomory. Cena

výtisku K 7*50, pro leny K 4-—

.

V. T i 1 i e : O Božen Nmcové. Cena K 5*—, pro

leny K 3-—.

Alšv Betlém. Cena K 8*50, pro leny K 4*50.

a
Zasílá:

Administrace a ekspedice

,
.ddictví Komenského"

Praha I., 334.-6.

Druhý dm vedle kavárny »Slavie«.
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